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RESUMO 

 

Os tungstatos apresentam excelentes propriedades que permitem importantes aplicações, tais 
como em fotocatálise e fotoluminescência, sendo de fundamental importância o controle das 
propriedades físicas e químicas destes materiais o que viabiliza a aplicabilidade dos mesmos. 
Com base nisso, neste trabalho, as nanopartículas de ZnWO4 puro e dopados com 0,5; 1,0 e 
2,0% em mol de terras raras (Eu3+, Dy3+, Pr3+) foram sintetizadas a partir do método de 
coprecipitação seguido do processamento em sistema hidrotérmico irradiado por micro-ondas 
(140 ºC por 1 hora). As amostras foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), 
espectroscopia Raman (FT- Raman), espectroscopia de Infravermelho (FT-IR), 
espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível (UV-Vis), microscopia eletrônica 
de transmissão (MET), análise de Mott- Schottky e suas propriedades fotoluminescentes e 
fotocatalíticas foram estudadas. A análise por DRX demonstrou a obtenção de um sistema 
monofásico, nanométrico, com estrutura monoclínica do tipo wolframita. Comparativamente 
à literatura, o processo de síntese promoveu a obtenção de materiais cristalinos, com redução 
de tempo e temperatura, o que viabiliza as aplicações. Através do cálculo do tamanho médio 
de cristalito, pela equação de Scherrer, verificou-se que o tungstato de zinco dopado com a 
maior concentração de dopante terra rara (2,0% em mol) apresentou o menor tamanho médio 
de cristalito, verificando-se que a inserção de dopante influencia consideravelmente o 
tamanho destes cristais. As caracterizações por Raman e FT-IR possibilitaram a avaliação 
estrutural dos materiais cerâmicos, verificando-se a presença de defeitos e deformações 
vibracionais gerados pela inserção dos dopantes na estrutura cristalina do ZnWO4. Pelo MET 
foi averiguada partículas do tipo de nanofitas e nanoesferas (com a adição de dopantes terras 
raras), com a diminuição do tamanho do cristal, dependentes da concentração do dopante 
adicionado na rede cristalina. As medidas de reflectância difusa indicaram sistemas 
semicondutores, em que a inserção de dopantes influenciou nos valores de band gap. As 
plotagens de Mott-Schottky, com inclinações positivas, indicaram que os semicondutores são 
tipo- n para todos os compostos. E pela estrutura de banda dos semicondutores determinou-se 
que o ZnWO4 puro e dopado com Dy3+ apresentaram os maiores potenciais de banda de 
valência, o que indica um alto poder oxidante e favorece as reações de oxirredução na 
fotocatálise. Os catalisadores ZnWO4: Dy3+ apresentaram alta atividade fotocatalítica para a 
decomposição de soluções de rodamina 6G sob irradiação de luz ultravioleta, em que a maior 
fotodegradação foi observada com a concentração de 0,5% em mol de Dy3+, e este resultado 
foi condizente com os testes de reuso dos fotocatalisadores.  Os espectros de 
fotoluminescência possibilitaram a verificação da recombinação do elétron- buraco entre a 
banda de valência e a banda de condução, em que as amostras com a adição de dopante terra 
rara foram as que apresentaram a maior atividade fotoluminescente.  
 
Palavras-chaves: nanomateriais, semicondutores, fotoluminescência, fotocatálise, terras 
raras. 
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ABSTRACT 

 

Tungstates have excellent properties that allow important applications, such as in 
photocatalysis and photoluminescence, being of fundamental importance to control the 
physical and chemical properties of these materials, which makes their applicability feasible. 
Based on that, in this work, rare earths doped ZnWO4 nanoparticles containing 0.5, 1, and 2 
mol% Eu3+/Dy3+/ Pr3+ were synthesized by coprecipitation method followed by microwave-
assisted hydrothermal system at 140 °C for 1 h. The samples were characterized by X-ray 
diffraction (XRD), Raman spectroscopy, Infrared spectroscopy (FT-IR), Ultraviolet– Visible 
diffuse reflectance spectra (UV-Vis), transmission electron microscopy (TEM), Mott-
Schottky analysis and applied in photocatalysis and photoluminescence. X-ray diffraction, 
indicated that the crystals had a wolframite-type monoclinic structure. Compared to the 
literature, the synthesis process promoted the obtaining of crystalline materials, with reduction 
of time and temperature, which makes the applications viable.  By calculating the average 
crystallite size, using Scherrer equation, it was found that zinc tungstate doped with the 
highest concentration of rare earth dopant (2.0% in mol) presented the lowest average 
crystallite size, being verified that the insertion of dopant decreases the size considerably. 
Raman and FT-IR allowed the structural evaluation of the ceramic materials, verifying the 
presence of vibrational defects and deformations generated by the dopants. TEM images 
revealed interesting nanorods (pure ZnWO4) and nanospheres (rare earths- doped ZnWO4) 
morphologies and a decrease of the average crystal size, which were dependent on the doping 
concentration. Ultraviolet– Visible diffuse reflectance spectra indicated semiconductor 
systems, in which the insertion of dopants influenced the optical band gap values.  Mott-
Schottky plots, with positive slopes, indicated that semiconductors are n-type for all 
compounds. And due to the energy band structure, it was determined that pure ZnWO4 and 
doped with Dy3+ presented the highest valence band potentials, which indicates a high 
oxidizing power, and favors the redox reactions in photocatalysis. ZnWO4: Dy3+ catalyst 
exhibited a high photocatalytic activity for the decomposition of rhodamine-6G solutions 
under ultraviolet light irradiation, displaying the highest photocatalytic activity for zinc 
tungstate doped with 0,5% mol of Dy3+. This result was consistent with the photocatalyst 
reuse tests. Photoluminescence spectra allowed the verification of the electron-hole 
recombination between the valence band and conduction band, and the addition of rare earth 
dopant in the crystalline network increased the photoluminescent activity. 

 

Keywords: nanomaterials, semiconductors, photoluminescence, photocatalysis, rare earths. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O progresso da ciência dos materiais é de extrema importância para a sociedade, pois 

contribui para o desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento, propiciando o avanço 

científico. As pesquisas científicas realizadas nesta área contribuem para o desenvolvimento 

sustentável, energético e tecnológico. Além disso, promovem o estudo de novos métodos de 

sínteses de materiais que proporcionam uma redução do uso de recursos, a diminuição do 

gasto energético e do tempo de síntese, bem como, o uso de técnicas experimentais de baixo 

custo e ambientalmente favoráveis, o que viabiliza novos avanços na ciência 

(CHAKRABORTY, 2017), (LIU, 2017), (WANG, 2017), 

Para a produção destes materiais combina-se de maneira controlada vários tipos de 

elementos químicos específicos, de acordo com o tipo de propriedade desejada para o uso em 

diferentes aplicações tecnológicas, como por exemplo na produção de dispositivos 

eletrônicos. Portanto, as pesquisas científicas buscam o aperfeiçoamento ou a produção de 

novos materiais através de métodos com menor impacto ambiental, menor custo e com 

propriedades físicas e químicas desejadas, dentre elas, ressalta-se as propriedades 

fotocatalíticas, fotoluminescentes, ópticas e elétricas (BAI, 2019), (ZHOU, 2019). 

As propriedades físicas e químicas destes materiais podem ser controladas através da 

composição química, tipo de estrutura cristalina, morfologia, tamanho dos cristalitos e adição 

de dopantes, sendo de grande importância a correlação destes fatores com as propriedades dos 

tungstatos, o que viabiliza avanços tecnológicos (ARIN, 2014), (CHEN, 2018). 

Com base nisso, os compostos a base de tungstatos (WO4
2-) estão sendo bastante 

estudados no meio científico principalmente em decorrência de suas propriedades ópticas, 

com bandas nas regiões do ultravioleta próximo, visível e infravermelho. A partir disso, estes 

óxidos podem ser aplicados em dispositivos óptico-eletrônicos, fósforos, fotoanodos, fibras 

ópticas, entre outros (CHAI, 2017), (LIU, 2017), (PHURUANGRAT, 2017).  

Os tungstatos (WO4
2-) e molibdatos (MoO4

2-) são exemplos de materiais 

semicondutores com ligações covalentes, iônicas e metálicas, que apresentam importantes 

propriedades ópticas (ARIN, 2014). Estes óxidos são muito pesquisados em decorrência de 

suas aplicações tecnológicas, podendo citar fotoluminescência, fotocatálise, magnetismo, 

lasers e fibras ópticas, dentre outras (BORGES, 2019), (KUNDU, 2017). 

Neste trabalho, focou-se na síntese, caracterização e estudo das propriedades 

fotoluminescentes e fotocatalíticas do tungstato de zinco (ZnWO4) puro e dopado com íons 

terras raras. No qual, o uso de íons terras raras como dopantes nesta classe de materiais 
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confere propriedades distintas e desejadas ao semicondutor, o que contribui para aplicações 

tecnológicas. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Estrutura Cristalina do ZnWO4 

 

Compostos do tipo AWO4 (A = elemento bivalente; WO4 = Tungstatos), cristalizam 

com a estrutura tetragonal scheelita ou na wolframita do tipo monoclínica, dependendo do 

tamanho dos cátions A presentes na rede cristalina (AMOUZEGAR, 2015), (DAI, 2014). No 

caso da estrutura tetragonal do tipo scheelita os cátions podem ser Ca2+, Sr2+, Ba2+ e Pb2+ com 

raio maior que 0,99 Å. Entretanto, se os cátions forem Fe2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Mg2+ e Zn2+ o 

raio catiônico será inferior a 0,77 Å, acarretando em uma coordenação octaédrica, 

constituindo-se uma estrutura monoclínica do tipo wolframita (AMOUZEGAR, 2015), (DAI, 

2014), (ZHAO, 2018). 

Na estrutura cristalina do ZnWO4 do tipo wolframita os cátions metálicos de zinco 

(Zn2+) são os modificadores de rede e estão coordenados a seis átomos de oxigênio (O), 

compondo uma configuração octaédrica. Neste caso, os átomos tungstênio (W) são 

classificados como formadores de rede, ocorrendo a coordenação com seis átomos de 

oxigênio, com configuração também octaédrica. A partir disso, há a formação dos clusters 

(grupo finito de átomos unidos através de ligações com determinada geometria) de Zn e W, 

sendo eles denominados de [ZnO6] e [WO6], respectivamente (BORGES, 2019), 

(PHURUANGRAT, 2017). 

Portanto, as ligações entre Zn-O e W-O originam os clusters [ZnO6] e [WO6], com a 

obtenção de sítios com coordenação octaédrica preenchidos com cátions Zn2+ e W6+ (ARIN, 

2014), (DAI, 2014), como ilustrado na Figura 1, em que os clusters em cinza são referentes 

aos [ZnO6], com a coordenação do Zn com seis átomos de oxigênio e em azul 

correspondentes aos [WO6], com a coordenação do W com seis átomos de oxigênio 

(GONÇALVES, 2017). 
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Figura 1. Célula unitária do tungstato de zinco. Fonte: (AMOUZEGAR, 2015). 

 

Materiais a base de tungstato, tais como o tungstato de zinco (ZnWO4), apresentam 

uma satisfatória estabilidade química, propriedades ópticas predominantes, alto índice de 

refração, alta absorção do coeficiente de raios X e tempo de decaimento curto (DAI, 2014), o 

que contribui para várias aplicações, tais como a fotoluminescência, fotocatálise, magnetismo, 

lasers, fibras ópticas, etc. (ARIN, 2014), (AMOUZEGAR, 2015), (PHURUANGRAT, 2017), 

(YADAV, 2018) sendo as propriedades fotoluminescentes e fotocatalíticas as que 

despertaram maior interesse neste trabalho. 

De acordo com Phuruangrat, A. e colaboradores (2017), o ZnWO4 apresenta boas 

propriedades fotocatalíticas, e pode ser utilizado como fotocatalisador para degradar poluentes 

orgânicos, o que contribui para a preservação do meio ambiente. Seu efeito pode ser 

potencializado com o controle de morfologia, dos métodos de síntese e adição de dopantes 

(ARIN, 2014), (OSOTSI, 2018). 

As propriedades fotoluminescentes do ZnWO4 podem ser obtidas fornecendo radiação 

ultravioleta e obtendo-se coloração azul, pela transferência de carga entre o oxigênio e 

tungstênio presentes no cluster [WO6] (ARIN, 2014), (DAI, 2014), (YADAV, 2018). 

Além disso, a inserção de íons terras raras como dopantes nesta classe de materiais é 

de grande interesse tecnológico, pois auxilia no processo de migração de energia nos 

materiais eletrônicos e nas microestruturas, o que contribui para novas descobertas de fósforos 

(YADAV, 2018). A literatura mostra que alguns lasers do estado sólido obtidos com 

molibdatos e tungstatos dopados com íons terras-raras apresentam alta estabilidade de 
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emissão de nano ou femtossegundos, alta eficiência e longo tempo de vida, contribuindo para 

aplicações tecnológicas. (YADAV, 2018), (ZHAO, 2018). 

Na Tabela 1 são apresentados artigos científicos com resultados relevantes sobre 

aplicações do ZnWO4.  

 

Tabela 1. Algumas aplicações do ZnWO4.  

Aplicações do ZnWO4 Referência 

Inativação de microrganismos marinhos (7 min) através de 

fotoeletrocatálise utilizando-se ZnWO4. 

LI, Y; 2019 

Uso de ZnWO4 dopado com cério como sensor eletroquímico para 

detecção de carbendazim (fungicida). 

ZHOU, 2019 

Fotocatálise (93% de degradação do laranja de metila em 80 min.) e 

fotoluminescência (emissão: 482 nm) de nanotubos de ZnWO4. 

LI, M, 2019 

Nanoestruturas de ZnWO4 para armazenamento de energia eletroquímica. BAI, 2019 

ZnWO4 decorado com óxido de grafeno para fotocatálise de agentes 

farmacêuticos (cetirizina/anti-histamínico), 89 % de degradação em 120 

min. 

QURESHI, 2019 

 

 

2.2 Dopagens com íons terras- raras 
 

As terras raras compreendem os elementos do lantânio (La, Z = 57) ao lutécio (Lu, Z = 

71) denominados de lantanídios (Ln), juntamente com os elementos ítrio (Y, Z = 39) e o 

escândio (Sc, Z = 21) (ABRÃO, 1994). A origem da nomenclatura “terras raras” se originou 

nos séculos XVIII e XIX, em que os elementos isolados na forma de óxidos eram designados 

de "terras", com por exemplo as terras alcalinas ou metais alcalinos-terrosos. E o termo 

"raras" surgiu em decorrência da complexidade em se encontrar e separar estes elementos 

neste período. Os metais terras raras possuem raios iônicos bastante próximos e a substituição 

entre eles é livre de impedimentos em diversos retículos cristalinos, o que facilita os processos 

de sínteses e de dopagens (SOUSA FILHO, 2014). 

As propriedades químicas e físicas dos elementos lantanídeos são muito semelhantes, 

devido a sua configuração eletrônica, no qual todos os átomos neutros possuem em comum a 

configuração eletrônica 6s2 e uma ocupação variável do nível 4f (com exceção do lantânio, 
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que não possui nenhum elétron f no seu estado fundamental) por ser energeticamente mais 

favorável. Portanto, os lantanídeos são elementos do bloco f, com configuração eletrônica do 

tipo: [Xe] 4fn 6s2, com a formação de compostos pela perda de seus elétrons 6s e 4f (ABRÃO, 

1994).  

Dentre os estados de oxidação, o trivalente é o mais comum e característico da maioria 

dos compostos de terras raras, sendo também o mais estável termodinamicamente. Este estado 

de oxidação (+3) não depende apenas da configuração eletrônica, mas também de um balanço 

entre as energias de ionização, reticular, de ligação e de solvatação, no caso de soluções. O 

único lantanídeo com estado de oxidação tetravalente (+4) que é suficientemente estável em 

solução aquosa é o íon Ce4+, que pode ser encontrado em alguns compostos com alto poder 

oxidante (ABRÃO, 1994). 

As terras raras são altamente eletropositivas, com potenciais de ionização 

relativamente baixos, com compostos iônicos influenciados pelo tamanho de seus cátions 

trivalentes. Vários lantanídeos se apresentam como íons coloridos, e isso se às transições f-f. 

O comportamento espectroscópico das terras raras é bastante estudado em função da presença 

de fenômenos de luminescência ou fluorescência destes materiais, tais como o európio (Eu) e 

o ítrio (Y), que podem ser aplicados como ativadores em óxidos, silicatos e outros fósforos. 

Dentre as terras raras, o samário (Sm), európio (Eu), térbio (Tb) e disprósio (Dy) apresentam 

fluorescência na região do visível. No entanto, o cério (Ce), gadolínio (Gd) e érbio (Er) 

apresentam fluorescência na região do ultravioleta (ABRÃO, 1994). 

Com o desenvolvimento tecnológico as terras raras começaram a ser muito utilizadas 

e, hoje em dia, o universo de suas aplicações é muito abrangente, sendo utilizadas, por 

exemplo, em células a combustível, catalisadores, materiais luminescentes, filmes finos, 

materiais biológicos, entre outros. As inúmeras aplicações das terras raras se devem às suas 

boas propriedades, principalmente as espectroscópicas e magnéticas (ABRÃO, 1994), 

(FORNER, 2020), (PINATTI, 2019), (RODRIGUES, 2019), (YADAV, 2018). 

Os íons terras raras podem ser utilizados como dopantes, em que no processo de 

dopagem de materiais do tipo semicondutores, tal como o ZnWO4, ocorre através da adição 

de uma pequena concentração de dopante na estrutura cristalina do material, obtendo-se as 

propriedades desejadas com a possibilidade de alteração das propriedades físicas e químicas 

do semicondutor, dentre elas, o comportamento elétrico, estrutural, óptico e morfológico, o 

que contribui a aplicação destes compostos em diferentes áreas da ciência dos materiais 

(BORGES, 2019), (CASTRO, 2020), (LI, 2020), (NING, 2020). 
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A adição de dopantes nos materiais do tipo AWO4, tal como no ZnWO4, possibilita a 

substituição do sítio A (modificador de rede) do ZnWO4 de maneira a induzir mudanças na 

estrutura da matriz, tais como a geração de defeitos e distorções no material (CALLISTER, 

2014), influenciando suas propriedades fotoluminescentes e fotocatalíticas. Além disso, 

diferentes concentrações de dopantes têm efeitos distintos, podendo envolver distorções na 

estrutura devido a diferenças da valência, raio iônico e carga, bem como na estrutura 

eletrônica do material, devido a valores distintos de eletronegatividades entre o dopante e os 

constituintes da matriz (BORGES, 2019), (CHAI, 2017), (PHURUANGRAT, 2017). Estes 

valores de valência, raio iônico e eletronegatividade de Pauling são apresentados na Tabela 2 

(SHANNON, 1976). 

 

Tabela 2. Valores de valência, raio iônico e eletronegatividade de Pauling. 

Elementos Valência Raio Iônico 

(Å) 

Eletronegatividade de Pauling 

W +6 0,60 1,4 

Zn +2 0,74 1,7 

Dy +3 1,03 1,2 

Eu +3 1,07 1,2 

Pr +3 1,13 1,1 

 

O uso de íons terras raras tais como Eu3+, Pr3+ e Dy3+ como dopantes na classe de 

materiais do tipo AWO4, tal como o ZnWO4, têm atraído bastante interesse no meio científico 

não só pelo seu uso como uma sonda de investigação do processo de migração de energia, 

mas também na procura de novos fósforos para aplicações tecnológicas Além disso, os 

materiais dopados com estes íons podem apresentar aplicações em sensores biológicos, 

fósforos, dispositivos eletroluminescentes, lasers, entre outras (LISITSYN, 2014), (WANG, 

2016), (YADAV, 2018), (YONGQING, 2015), (ZHOU, 2014). 

 

2.3 Síntese por coprecipitação seguida do método hidrotérmico assistido por micro-

ondas (HM)  

 

As propriedades físico-químicas de um composto estão relacionadas com o tipo de 

síntese utilizada durante o preparo dos materiais e estas dependem da estrutura cristalina, 
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composição, pureza, morfologia e tamanho das partículas (LU, 2017). A partir disso, verifica-

se que a obtenção de nanomateriais, ou seja, materiais com partículas com dimensões entre 1 

e 100 nm tem atraído grande interesse científico, em decorrência das propriedades térmicas, 

ópticas, catalíticas, magnéticas e elétricas que podem ser obtidas quando certos materiais se 

encontram em escala nanométrica (BORGES, 2019), (KUNDU, 2017), (LU, 2017), 

(PHURUANGRAT, 2017). 

Normalmente, materiais a base de tungstatos são obtidos através de métodos como: 

sínteses do estado sólido utilizando altas temperaturas, por coprecipitação de solução aquosa 

de sais solúveis, pelo método sol-gel, por métodos envolvendo altas pressões e sistemas 

hidrotermais (ALAM, 2018), (BORGES. 2019), (LI, 2019), (RAJI, 2018), (SINGH, 2018), 

(WANG, 2016), (YANG, 2017), (YESURAJ, 2019). 

Porém, nem todo método de síntese viabiliza a obtenção dos óxidos em pequena 

escala, sendo necessário o controle do meio reacional, através do uso do método adequado de 

acordo com a temperatura, pressão, tempo de processamento e adição de reagentes que 

auxiliem na obtenção de nanopartículas. Para isto, deve ser evitado a formação de materiais 

aglomerados, polidispersos e com morfologia descontrolada, tal como pode ser evidenciado 

em algumas sínteses que utilizam o método dos precursores poliméricos e de reações de 

estado sólido, em que são necessárias temperaturas relativamente altas de calcinação para a 

obtenção da estrutura de interesse (BORGES, 2018), (PRASAD, 2018), (WANG, 2016), 

(YADAV, 2018). 

Além disso, alguns métodos de síntese necessitam de metodologias complicadas, com 

altas temperaturas de processamento, longos tempos de sínteses, condições reacionais 

complexas, utilização de equipamentos caros e sofisticados e com elevado consumo de 

energia elétrica, o que aumenta o custo para a obtenção do material de interesse.  

Uma possível alternativa para a redução destes fatores pode ser o uso de 

processamento hidrotérmico, que vem sendo muito estudado e aplicado no meio científico 

para a obtenção de diferentes óxidos nanoestruturados, como por exemplo o ZnWO4, tal como 

mostrado na Tabela 3. O método hidrotermal convencional permite a formação de pós com 

alto grau de cristalinidade, com dispersão facilitada em meio aquoso e em temperaturas 

reduzidas (ARIN, 2014), (ZHOU, 2019). Além disso, este método apresenta outras inúmeras 

vantagens em relação aos métodos convencionais, tais como a possibilidade de variação e 

controle do solvente, controle de pressão e baixa temperatura de processamento 

(aproximadamente 200 ºC). No entanto, no processo hidrotérmico a solução é aquecida 

indiretamente e a energia é transferida por transmissão de calor, existindo um gradiente de 



21 
 

temperatura, o que acarreta em uma lenta cinética da reação em qualquer temperatura de 

síntese. 

 

Tabela 3. Condições de síntese do ZnWO4 utilizando-se o sistema hidrotérmico convencional. 

Síntese hidrotérmica convencional Referência 

180 ºC por 24 horas. ARIN, 2014 

160 ºC por 10 minutos com posterior calcinação (500 ºC por 2 

horas). 

KUMAR, 2016 

200 °C por 24horas PHURUANGRAT, 2017 

180 ºC por 12 horas seguido de calcinação (700 ºC por 1 hora) ZHAI, 2016 

180 ºC por 24 horas.  ZHOU, 2019 

 

 

Além do sistema hidrotérmico convencional, outro método que tem despertado 

interesse na área da ciência dos materiais é o processamento de pós cerâmicos através da 

combinação da radiação de micro-ondas com o sistema hidrotérmico, possibilitando a síntese 

de compostos orgânicos e inorgânicos, em escala laboratorial e industrial, com a formação de 

materiais com diferentes morfologias e propriedades de interesse (BORGES, 2019), 

(BORGES, 2014), (GONÇALVES, 2019). 

O processamento hidrotérmico assistido por micro-ondas é uma tecnologia alternativa 

que permite a síntese de materiais nanoestruturados (BORGES, 2019), que utiliza um reator 

hidrotérmico acoplado a um forno de micro-ondas doméstico. Esse sistema, mostrado na 

Figura 2, consiste em um forno de micro-ondas contendo um reator hidrotérmico no qual é 

inserido um copo coletor (de teflon) que recebe a mistura reacional. Este contém também um 

termopar que é um sensor de temperatura, um manômetro para monitoramento da pressão, 

válvula de segurança e um forno de micro-ondas doméstico contendo o magnetron (gera 

energia na frequência da radiação micro-ondas) adaptado a um controlador de temperatura. 
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Figura 2. a) Esquema do sistema hidrotérmico assistido por micro-ondas. Fonte: 

(SCZANCOSKI, 2009), adaptada. b) Aparelho hidrotérmico assistido por micro-ondas. 

 

O aquecimento através do sistema hidrotérmico assistido por micro-ondas ocorre no 

interior do material e a partir dele que será transferida energia para as vizinhanças, em 

decorrência da capacidade de penetração da radiação micro-ondas, no qual o óxido contribui 

para o aumento da temperatura do sistema (Figura 3a). Já sistema hidrotérmico convencional 

o aquecimento se inicia a partir da superfície do composto e posteriormente que a energia 

térmica será transferida para o interior do material presente no meio reacional (Figura 3b). 

 

 

Figura 3. Direção de fluxo de calor no aquecimento por: a) hidrotermal assistido por 

micro-ondas; b) hidrotermal convencional. 

 

Com a utilização do sistema hidrotérmico irradiado por micro-ondas, o aquecimento 

da solução e processamento dos óxidos é direto e homogêneo. Neste sistema o gradiente 

térmico quase não existe, tendo-se assim uma nucleação homogênea, um crescimento de 

partícula uniforme e, portanto, uma distribuição uniforme no tamanho das partículas 

(GONÇALVES, 2017), (BORGES, 2019).  
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Com a irradiação micro-ondas podem ocorrer três efeitos, sendo eles: os efeitos 

térmicos, através da polarização dipolar (alinhamento dos dipolos) e condução iônica (cargas), 

a partir da oscilação do campo magnético com o aumento da agitação das moléculas e 

consequente produção de calor. Os efeitos específicos de micro-ondas, referentes ao 

aquecimento específico da radiação micro-ondas, com um aquecimento seletivo de reagentes 

e formação de “hot spots” que são os pontos isolados de alta temperatura no meio reacional. 

Além desses, os efeitos não-térmicos de micro-ondas que correspondem a todos efeitos que 

não podem ser explicados como térmicos ou específicos de micro-ondas, com o aumento da 

probabilidade de choques intermoleculares através das sucessivas mudanças de orientação das 

moléculas polares devido à oscilação campo elétrico (LONGO, 2007), (ZHU, 2013).   

 A combinação da energia de micro-ondas em sistema hidrotérmico possibilita um 

processamento capaz de acelerar as cinéticas de reação e cristalização dos materiais, com um 

aumento no número de choques efetivos de acordo com as elevadas taxas de aquecimento 

(XIAO, 2014). Neste processamento a velocidade da reação química é promovido através da 

alta frequência da radiação eletromagnética (2,45 GHz), que interage com os dipolos 

permanentes da fase líquida. A vantagem do sistema hidrotermal aliado à radiação micro-

ondas em relação ao sistema hidrotermal convencional é que a cinética de reação é melhorada 

de uma para duas ordens de magnitude, o que possibilita a obtenção de fases puras e viabiliza 

um baixo consumo de energia devido aos menores tempos e temperaturas de processamento 

(LONGO, 2007), (ZHU, 2013).   

Com base nisso, um método bastante eficiente para a produção de nanopartículas é 

através do método de coprecipitação com posterior processamento hidrotérmico assistido por 

micro-ondas (HM), em que o aquecimento ocorre em menores tempos e temperaturas, com 

pressões diferentes da ambiente, quando comparados a outros métodos. Nesta síntese ocorre a 

incidência de radiação micro-ondas, promovendo choques efetivos, obtendo-se pós com maior 

cristalinidade (GONÇALVES, 2017), (PHURUANGRAT, 2016). 

O método de coprecipitação corresponde à preparação de soluções homogêneas com 

posterior precipitação estequiométrica. Isso permite a preparação de cristais reativos e com 

elevado grau de homogeneidade química. Neste método ocorre à dissolução dos sais 

precursores em solução aquosa, formando-se espécies iônicas que irão originar o composto, 

por meio da obtenção de um precipitado (KUMAR, 2016), (VIEIRA, 2013). 

Para a síntese das cerâmicas através da coprecipitação controla-se o pH da solução e a 

concentração dos reagentes, sendo possível obter materiais em escala nanométrica. Como 

vantagens oferecidas por este método ressaltam-se a sua aplicação para um grande número de 
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materiais, com a oportunidade de se realizar a lavagem da solução, sendo possível remover as 

impurezas solúveis durante o processo de filtração a vácuo ou por centrifugação no caso de 

partículas muito pequenas (GONÇALVES, 2017), (VIEIRA, 2013). 

Portanto, a síntese por coprecipitação seguida de processamento pelo sistema 

hidrotérmico assistido por micro-ondas é extremamente importante, pois o tempo de 

processamento e temperatura podem ser reduzidos, apresentando a possibilidade de obtenção 

de pós com propriedades controladas. 

 

2.4 Materiais Semicondutores  

 

O estudo dos materiais semicondutores, tal como os tungstatos, tem sido intensificado 

no meio científico devido o aprofundamento sobre processos de eletroquímica e da química 

do estado sólido, relacionando a eletroquímica com a fotoquímica, como por exemplo em 

aplicações de fotocatálise.  

A condutividade eletrônica não é somente uma característica dos metais, mas também 

dos semicondutores. No entanto, o que diferencia os dois é a magnitude da condutividade, em 

que os metais apresentam uma condutividade na ordem de 106 ohm-1cm-1, enquanto nos 

semicondutores a condutividade é consideravelmente reduzida, com valores entre de 102 - 10-9 

ohm-1cm-1 (WRIGHT, 2008), (CALLISTER, 2014).  

Isso ocorre em decorrência da diferença entre a concentração de transportadores de 

cargas livres, no qual nos metais há uma alta concentração de transportadores de carga elétrica 

(distribuição de cargas de superfície) e nos semicondutores a concentração de transportadores 

com capacidade de locomoção é reduzida (distribuição de cargas espaciais). Além disso, há 

uma diferença entre os níveis de energia da banda de valência com a banda de condução. 

Essas propriedades podem ser explicadas pela Teoria do Orbital Molecular (TOM), em que os 

átomos estão próximos o suficiente para ocorrer a superposição dos orbitais de valência, e esta 

sobreposição dos orbitais atômicos dão origem aos orbitais moleculares (ligantes, antiligantes 

e não ligantes) (SHRIVER, 2008). 

A superposição destes orbitais moleculares com energias próximas origina bandas 

praticamente contínuas de níveis de energia, separadas por intervalos ou regiões 

intermediárias, denominadas de band gap. A diferença entre materiais condutores, 

semicondutores e isolantes pode ser explicada pelo tamanho ou valor do band gap entre a 

banda de valência (BV) e banda de condução (BC) (CALLISTER, 2014). Esta região 
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intermediária nos semicondutores é geralmente maior quando comparado aos condutores e 

menor do que nos isolantes, como mostrado na Figura 4.  

 

Figura 4. a) material condutor; b) semicondutor; c) isolante. 

 

O intervalo entre a BV e a BC para os materiais semicondutores é geralmente maior 

que o de materiais condutores e menor que 4 eV, sendo este valor obtido para materiais 

isolantes (GHOSH, 2012). 

Em materiais sólidos, como por exemplo, em materiais cerâmicos, a condução ocorre 

através do movimento de elétrons, que é característica da estrutura eletrônica do composto. 

Para isto, os semicondutores terão a presença de elétrons (e-), transportadores móveis, na 

banda de condução (orbitais elevados que estão com preenchimento parcial ou vazios) e de 

buracos (h+) na banda de valência, que é oriunda do recobrimento dos orbitais de valência dos 

átomos individuais (CALLISTER, 2014),  (SHRIVER, 2008). 

Os materiais cerâmicos vêm sendo bastante estudados, devido suas aplicações 

tecnológicas, destacando-se as cerâmicas condutoras, tais como, RuO2, PbO2, TiO, Ti2O3, 

VO, V2O5 e as cerâmicas semicondutoras, como por exemplo, SiC, ZnO, ZrO2, TiO2, NixO, 

FexO, MnxO, Fe3O4, ZnWO4. 

 

2.4.1 Semicondutores intrínsecos e extrínsecos 

 

Os semicondutores intrínsecos, tais como o silício e o germânio, apresentam uma 

baixa concentração de transportadores móveis, sendo o número de elétrons da banda de 
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condução equivalente ao número de buracos na banda de valência, pois a movimentação 

eletrônica é obtida por meio da transição eletrônica através do band gap (COTTON, 2013). 

Entretanto, a condutividade é maior para os semicondutores extrínsecos, denominados de 

semicondutores do tipo- n ou do tipo- p, em que ocorre um processo característico de 

condução via elétrons (e-) ou buracos (h+). Nestes semicondutores a concentração dos 

transportadores, e consequentemente a condutividade, será alterada através da dopagem do 

material, com a inserção de pequenas concentrações de elementos que forneçam uma elevação 

no número de aceptores ou de doadores de elétrons (transportadores móveis) (WRIGHT, 

2008), (CALLISTER, 2014). 

Nos semicondutores do tipo-n os transportadores majoritários, ou seja, em maior 

concentração, são os elétrons (carga negativa). No entanto, nos semicondutores do tipo- p os 

transportadores majoritários são os buracos (carga positiva). Como por exemplo, se um cristal 

de silício (Si) (elemento tetravalente, com quatro elétrons na camada de valência) for dopado 

com átomos pentavalentes, tal como o arsênio (As), será obtido um semicondutor do tipo- n, 

ou seja, com excesso de elétrons livres, sendo eles os transportadores majoritários em relação 

aos os buracos (Figura 5a). No entanto, se o cristal de silício (Si) for dopado com átomos de 

menor valência, como por exemplo com galio (Ga) (trivalente), o semicondutor será do tipo- 

p, pela ausência de um elétron na estrutura, sendo o número de buracos maior que o número 

de elétrons livres (Figura 5b) (CALLISTER, 2014). 

 

 

Figura 5. a) Semicondutor do tipo- n; b) semicondutor do tipo- p. 
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2.5 Técnicas de Caracterização 
 

2.5.1 Difração de Raios - X 
 

Os raios X foram descobertos em 1895 por Roentgen na Universidade de Wurzburg na 

Alemanha, sendo identificadas as características de se propagarem em linha reta, 

apresentarem ação sobre emulsões fotográficas, produzirem fluorescência e fosforescência em 

certas substâncias, não serem afetados por campos elétricos e magnéticos e possuírem 

velocidade de propagação características (OLIVEIRA, 2010b). 

Os raios X são produzidos quando qualquer partícula eletricamente carregada, com 

energia cinética suficiente, é rapidamente desacelerada. A radiação é produzida em um tubo 

de raios X contendo uma fonte de elétrons e dois eletrodos metálicos. A alta voltagem 

mantida entre os eletrodos rapidamente atrai os elétrons para o ânodo, ou alvo, no qual eles 

colidem a alta velocidade. A partir disso os raios X são produzidos no ponto de impacto e 

irradiam em todas as direções (CALLISTER, 2014).  

A difração de raios X é utilizada para determinar a estrutura cristalina dos materiais, 

sendo este um método preciso para a determinação das posições atômicas. Através da 

difratometria de raios X é possível a identificação de constituintes microestruturais, a 

determinação de diagramas de fase, identificação da formação de soluções sólidas, efeito da 

deformação, presença de dopantes, etc. (SHACKELFORD, 2008). 

A Figura 6 apresenta o funcionamento de um difratômetro de raios X, no qual uma 

fonte, A, gera os raios X que em seguida passam por um colimador, e incide sobre a amostra 

B. A amostra sofre movimento de rotação, e o feixe difratado irá passar por colimadores e 

incidir sobre o detector, C. O movimento de 2 θ  graus do detector é acompanhado pela 

rotação de θ graus da amostra. O contador pode varrer toda a faixa de ângulos com velocidade 

constante ou ser posicionado manualmente em uma posição desejada. A intensidade do feixe 

difratado é medida pelo contador (CALLISTER, 2014), (SHACKELFORD, 2008). 
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Figura 6. Esquema do difratômetro de raios X. 

 

A posição máxima dos picos de um difratograma pode ser determinada considerando-

se que os raios X são refletidos pelos planos cristalinos do cristal, isto é, cada pico 

corresponde à difração por um plano cristalino (CALLISTER, 2014).  

O tamanho dos cristalitos pode ser determinado com base nos dados da difração de 

raios X e pela equação de Scherrer, que relaciona o tamanho dos cristalitos com a largura a 

meia altura dos picos de difração, mostrada na equação 1:  

 

t =  
K λ  

( βm − βs  ) cos θ 
                                                                                                                                (1) 

 

sendo, t é o tamanho médio dos cristais, K é a constante que depende da forma das partículas 

(0,7 ≤ K ≤ 1,7), no qual partículas esféricas apresentam um valor de 0,9; λ é o comprimento 

de onda do feixe de raios X do equipamento, βM e βS a largura em radianos dos picos de 

difração medidos a meia altura da amostra e do padrão de sílica, respectivamente 

(LANGFORD, 1978). 
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2.5.2 Análises de Raman e Infravermelho 
 

As análises de espectroscopia Raman e espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR) possibilitam a avaliação estrutural dos materiais cerâmicos, 

no qual a presença de defeitos e a organização das estruturas podem ser determinadas. A 

espectroscopia Raman é uma ferramenta bastante útil para estimar o grau de ordem-desordem 

estrutural a curto alcance, baseando-se na dispersão inelástica dos fótons, que perdem energia 

pelas vibrações de excitação do material (SHRIVER, 2008).  

 Na técnica de espectroscopia Raman é necessário que a polarizabilidade molecular 

mude durante a vibração. Enquanto, na espectroscopia de infravermelho é necessário que após 

a absorção de um fóton o momento dipolo se altere no decorrer a vibração (HE, 2016). De 

acordo com a literatura, a partir de cálculos realizados para as simetrias dos tungstatos, com 

estrutura monoclínica do tipo wolframita, e considerando-se 12 átomos presentes no interior 

da célula unitária (N= 12), essas estruturas terão 3 N = 36 graus de liberdade. Portanto, os 

espectros Raman e IR exibirão 36 modos vibracionais diferentes, representados pelas 

Equações (2-4): 

 

Γ (Raman+ infravermelho) = 8Ag + 10Bg + 8Au + 10Bu      (2) 

Γ (Raman) = 8Ag + 10Bg          (3) 

Γ (infravermelho) = 7Au + 8Bu         (4) 

 

onde Ag e Bg são modos vibracionais ativos no Raman e Au e Bu são modos vibracionais ativos 

no IR. Logo, estarão presentes 18 modos vibracionais no espectro de Raman. No entanto para 

o IR somente 15 serão detectados, pois 3 modos são vibrações acústicas (1Au e 2Bu). Os 

subscritos ‘g’ e ‘u’ indicam os pares de inversão nos cristais de ZnWO4 dopados com terras 

raras. Os modos Ag e Bg são resultado da mobilidade dos clusters na rede (GONÇALVES, 

2017). 

 Os espectros Raman podem ser classificados em modos vibracionais externos e 

internos. O modo vibracional externo se refere aos fônons de rede, correspondentes aos 

clusters do modificador da rede [ZnO6]. O modo vibracional interno se refere aos clusters do 

formador da rede [WO6] (GONÇALVES, 2017). 

No espectro de Infravermelho é feita a medida dos modos de vibração entre átomos 

que estão ligados entre si, que variam de acordo com a estrutura e composição da amostra, 

sendo possível monitorar as vibrações em baixo número de onda para as ligações entre metal-
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oxigênio (EDE, 2015). Portanto, a FT-IR é uma técnica experimental importante para a 

caracterização de materiais, possibilitando identificar algumas características estruturais nos 

semicondutores. 

 

2.5.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
 

A técnica de microscopia eletrônica de transmissão (MET) é muito utilizada na 

caracterização de diversos tipos de materiais, tais como polímeros, cerâmicas, materiais 

metálicos, orgânicos, inorgânicos, biológicos, compósitos, entre outros. Além disso, é muito 

indicada para a caracterização de estruturas com dimensões na ordem de nanômetros. 

O MET possibilita a obtenção de imagens com resolução muito superior quando 

comparadas aos microscópios ópticos comuns produzindo imagens de alta resolução e alta 

ampliação de detalhes, em consequência da utilização de elétrons para a aquisição das 

mesmas (CALLISTER, 2014).  

Nesta caracterização, um feixe de elétrons atravessa a amostra acarretando em 

diferentes tipos de espalhamento que dependem das características do material. Assim sendo, 

os elétrons que sofrem pouco desvio fornecem imagens de campo claro, sendo utilizadas para 

análise de fases e defeitos cristalinos. Entretanto, quando os elétrons são difratados pelos 

planos cristalinos da amostra obtêm-se imagens de campo escuro, que fornecem observação 

de partículas em escala nanométrica. Além disso, esta técnica aliada com a Espectroscopia por 

Dispersão de Energia de raios X (EDX) permite identificar os elementos químicos presentes 

nas amostras, pois ocorrem interações do feixe com o material gerando raios X característicos 

(WILLIAMS, 2009). 

Esta técnica de caracterização é muito utilizada na análise microestrutural de materiais 

para a verificação de cristalinidade, fornecendo informações em níveis superficiais ou 

atômicos sobre a morfologia, composição química, informações cristalográficas, dispersão de 

cargas, separação de fases, entre outras informações (CALLISTER, 2014). 

O microscópio eletrônico de transmissão consiste em um feixe de elétrons e um 

conjunto de lentes eletromagnéticas que são responsáveis por controlar este feixe, que são 

encerrados em uma coluna evacuada com uma pressão com cerca de 10-5 mm Hg. Este 

microscópio possui cinco ou seis lentes magnéticas, além de várias bobinas eletromagnéticas 

de deflexão e aberturas localizadas ao longo do caminho do feixe eletrônico (WILLIAMS, 

2009). Entre estes componentes, destacam-se: lente condensadora, abertura condensadora, 
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lente objetiva, abertura objetiva, lente intermediária e lente projetora, como mostrado na 

Figura 7. 

 

Figura 7. Esquema do Microscópio Eletrônico de Transmissão. Fonte: (TELES, 2017), 

adaptada. 

 

Os elétrons saem da amostra pela superfície inferior com uma distribuição de 

intensidade e direção controladas, sendo a lente objetiva responsável pela formação da 

primeira imagem desta distribuição angular dos feixes eletrônicos difratados. Após este 

processo da lente objetiva, as demais lentes apresentam a função de aumentar a imagem ou 

diagrama de difração para futura observação na tela (WILLIAMS, 2009).  

No MET a imagem observada é a projeção de uma determinada espessura do material, 

podendo ocorrer sobreposição das microestruturas, quando estas são projetadas, como 

verificado na Figura 8.  
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Figura 8. Projeção de espécies estruturais contidas em uma lâmina fina. Fonte: 

(PADILHA, 2020). 

 

2.5.4 Espectroscopia por reflectância difusa (UV-vis) 
 

O termo espectroscopia é utilizado para designar as interações entre a radiação 

eletromagnética com a matéria. Existem vários instrumentos espectroscópicos que medem a 

intensidade da radiação envolvida, tal como a espectrometria de absorção molecular nas 

regiões do ultravioleta e do visível, sendo esta técnica bastante utilizada na determinação 

quantitativa de espécies inorgânicas, orgânicas e biológicas (SKOOG, 2009). 

A espectroscopia por reflectância difusa permite medir o comprimento de onda da luz 

refletida através de uma amostra, o que possibilita a análise das características físicas e 

químicas do material. O band gap (Egap) é a energia mínima absorvida, capaz de excitar um 

elétron do topo da banda de valência (BV) até a parte inferior da banda de condução. Este 

dado possui grande importância na ciência dos materiais, pois fornece informações 

fundamentais sobre os semicondutores, e contribui para a determinação dos diagramas de 

energia de banda.  

A determinação do valor de band gap dos materiais semicondutores pode ser feita 

através de métodos ópticos, tal como, a Espectroscopia de absorção UV-Vis por Reflectância 

Difusa, que fornece o comportamento do elétron na estrutura de um sólido (WOOD, 1979). 

Com base nos espectros de reflectância difusa é possível estabelecer com satisfatória 

precisão os valores de band gap para diferentes materiais semicondutores utilizando-se a 

Equação 5, proposta por Wood e Tauc: 
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hνα ∝ (hν − Egap)n          (5) 

 

sendo, h é a constante de Planck, ν é a freqüência, α é a absorbância, Egap é a diferença de 

energia da banda óptica (band gap) e n é a constante associada a diferentes tipos de transições 

eletrônicas. No caso dos tungstatos, a energia referente ao band gap é direto, tal como 

reportado na literatura por Lacomba-Perales e colaboradores (2008) com n = ½. (WOOD, 

1972). 

 

2.5.5 Análise de Mott- Schottky 
 

As medidas de Mott- Schottky são realizadas através da utilização da técnica de 

impedância. Com base no tipo de gráfico é possível determinar o tipo do semicondutor, tal 

como, tipo- p ou tipo- n. Um gráfico sigmoidal invertido indica características típicas de 

semicondutores do tipo- n, e o comportamento oposto é relativo aos semicondutores do tipo- 

p (LIU, 2017), (WANG, 2017), (TIAN, 2018). 

De acordo com teoria clássica de Mott- Schottky, a equação de Mott- Schottky pode 

ser verificada pela Equação 6:  

 

1

𝐶
=

2

𝑒𝑁  𝜀 𝜀
𝑉 −  𝑉 − 

𝑘 𝑇

𝑒
                                                                                                 (6) 

 

onde e é a carga eletrônica (1,6 x 10-19 C), ε0 é a permissividade do espaço livre (8,86 x 10-12 

F/m), ε é a constante dielétrica (16,6 F/m) do material ZnWO4, Nd é o dopante (doador ou 

aceitador de elétrons), k é a constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 J/K), T é a temperatura 

absoluta, V é o potencial aplicado e Vfb é o potencial de banda plana, que equivale ao nível de 

Fermi (EF) (XU, 2015). 

Com base nas plotagens de Mott- Schottky determina-se o potencial de banda plana 

(Vfb) quando 1/C2 é zero, ou seja, a partir do valor da interceptação da curva no eixo x. A 

análise de Mott- Schottky juntamente com a espectroscopia por reflectância difusa (UV-Vis), 

viabiliza a determinação da estrutura de banda dos materiais semicondutores, com a 

demonstração dos valores da BV, BC e band gap (Egap), o que possibilita um maior 

entendimento do comportamento eletrônico nos materiais em aplicações de fotoquímica, 

como por exemplo, fotocatálise e fotoluminescência (LIU, 2017). 
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2.6 Fotoquímica 

 

A fotoquímica vai além do simples estudo das reações químicas provocadas pela luz, 

pois ela abrange todos os aspectos da química e física de estados eletronicamente excitados da 

matéria, desde a excitação eletrônica através da absorção de energia até a desativação destes 

estados excitados a partir da volta do elétron ao estado fundamental. Com base nisso, a 

fotoquímica é ampla e engloba diversos tipos de estudos, tais como, os processos de criação 

do estado excitado, através da excitação por luz ou outra radiação eletromagnética; os 

diversos processos de luminescência, dentre eles a fotoluminescência, fluorescência, 

fosforescência, quimiluminescência, radioluminescência e a eletroluminescência, 

contribuindo para o desenvolvimento de diversos materiais luminescentes que podem ter 

diversas aplicações tecnológicas, como por exemplo em lasers (ATKINS, 2014). 

Além disso, estudos sobre processos de transições não radioativas, que desativam o 

estado excitado através da conversão da sua energia diretamente em calor.  E também as 

reações químicas iniciadas pela absorção de luz, com transformações químicas sofridas pelo 

estado excitado, que resultam na formação de novas espécies químicas, com a produção de 

intermediários reativos (radicais livres, carbenos, cátions). Como por exemplo, a fotocatálise, 

com a presença de reações fotocatalíticas que mineralizam resíduos orgânicos presentes em 

efluentes industriais (ATKINS, 2014). 

Portanto, a fotoquímica é uma área da Química que estuda os efeitos químicos da luz, 

ou seja, as interações químicas da matéria com a luz, também denominada radiação 

eletromagnética.  

A radiação eletromagnética é um tipo de energia transmitida sob a forma de ondas, 

constituída por um campo elétrico e outro magnético que se propagam no vácuo à uma 

velocidade constante (velocidade da luz, c) (CALLISTER, 2014). O espectro da radiação 

eletromagnética engloba: raios gama, raios X, radiação ultravioleta, luz visível, radiação 

infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, com comprimentos de ondas definidos para cada 

região do espectro, como verificado na Figura 9. 
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Figura 9. Espectro eletromagnético. Fonte: (NASCIMENTO, 2017). 

 

O Comprimento de onda (λ) (unidade: m, mm, μm, nm) é descrito como a distância 

entre repetições na forma da onda e a frequência (ν) (unidade: 1/s, KHz, MHz, GHz) definida 

como o número de cristas de onda que cruzam certo ponto por unidade de tempo (Δt), em que, 

ν = n/ Δt. Quanto maior a frequência (ν) maior a energia (E) armazenada na onda e menor o 

comprimento de onda (λ). As ondas eletromagnéticas têm sempre a mesma velocidade 

(velocidade da luz, c = 3.108 m/s), sendo assim, a relação entre a frequência (ν) e o 

comprimento de onda (λ), podem ser expressos pela Equação 7: 

  

c = λ ν, portanto, ν = c/ λ         (7) 

 

sendo a frequência e o comprimento de onda inversamente proporcionais. Da mesma forma, o 

número de onda (�̅�) e o comprimento de onda também são inversamente proporcionais 

(Equação 8), sendo possível relacionar o número de onda com a frequência, de acordo com a 

Equação 9: 

 

  �̅� =             (8) 

 

 ν = c �̅�           (9) 

 

onde, o número de onda é proporcional à frequência, e para converter o número de onda em 

frequência basta multiplica-lo pela velocidade da luz (ATKINS, 2014), (CALLISTER, 2014). 

Para compreender a emissão de radiação (luz), é necessário levar em consideração que 

os átomos e moléculas apresentam valores discretos de energia, ou seja, para que os elétrons 
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transitem entre os estados permitidos, é necessário fornecer ou emitir quantidades suficientes 

de energia (pacotes de energia). A frequência desta radiação para a mudança de estado é 

proporcional com as diferenças de energia a partir dos estados iniciais e finais da transição 

eletrônica, como verificado na relação da frequência de Bohr, com base na Equação 10: 

 

∆E = hν          (10) 

 

sendo ∆E a diferença de energia e h a constante de Planck: h= 6,626 10-34 Js. A partir disso, 

verifica-se a partir da mecânica quântica que os modos internos de átomos e moléculas estão 

quantizados, com quantidades ideais de energia (CALLISTER, 2014). 

Com base na mecânica clássica várias evidências experimentais sugerem que a 

radiação eletromagnética seja uma onda, pois foi verificado que luz sofre difração ao 

encontrar um objeto no caminho. No entanto, a partir do efeito fotoelétrico verificou-se que a 

radiação pode ser também tratada como partícula, através da emissão de elétrons presentes em 

um material, como por exemplo para os metais, em que ocorre a excitação eletrônica se for 

fornecida radiação eletromagnética com frequência suficiente (dependente do material) para 

que ocorra a transição do elétron do estado fundamental para o estado excitado (transição 

eletrônica). Estes elétrons posteriormente emitidos são denominados de fotoelétrons, como 

mostrado na Figura 10. Portanto, a luz ao incidir sobre um material pode fazer com que um 

elétron seja ejetado do mesmo, e para entender este efeito a luz deve ser tratada como 

partícula (CALLISTER, 2014). 

 

 

Figura 10. Efeito Fotoelétrico. 

 

Com isso, verifica-se que ocorre uma colisão do elétron com o fóton (partícula-projétil 

da radiação), em que o fóton necessita fornecer energia suficiente (hν) para retirar o elétron do 

seu estado fundamental de energia. A energia cinética do elétron emitido (Ek), pode ser 
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definida por Ek = ½ mev2, sendo v neste caso a velocidade do elétron e me a massa de repouso 

do elétron ejetado. Ek equivale a diferença entre a energia fornecida pelo fóton e a função de 

trabalho (Φ), como mostrado na Equação 11: 

 

Ek = ½ mev2 = hν – Φ         (11) 

 

Neste caso, se hν for menor que Φ a fotoemissão do elétron não ocorre, pois o fóton 

não irá fornecer energia suficiente para que ocorra o efeito fotoelétrico. Portanto, a partir do 

efeito fotoelétrico verifica-se o caráter corpuscular da luz, apesar da teoria ondulatória da 

radiação (ATKINS, 2014). Portanto, a radiação eletromagnética interage no nível eletrônico 

com a matéria, podendo desencadear reações químicas e ocorrendo as aplicações no campo da 

fotoquímica, tais como a fotoluminescência e a fotocatálise. 

 

2.6.1 Aplicações: Luminescência 
 

A luminescência é um campo da fotoquímica e pode ser definida como a emissão de 

luz por alguma substância depois de ter sido eletronicamente excitada pela absorção de 

radiação, no qual há diferentes tipos de luminescência, tais como, a fotoluminescência 

(excitação por irradiação com radiação eletromagnética com posteriores emissões de energia), 

eletroluminescência (emissão por recombinação de elétrons/ buracos pela influência de um 

campo elétrico), quimioluminescência (uma reação química produz luz não térmica), entre 

outros (CALLISTER, 2014).  

Nos materiais semicondutores as propriedades luminescentes são influenciadas pelas 

características gerais das nanoestruturas, tais como, tamanho, morfologia, composição, 

estrutura, cristalinidade e defeitos. A espectroscopia de luminescência tem sido amplamente 

aplicada como ferramenta para auxiliar na caracterização dos materiais semicondutores e para 

elucidar os comportamentos físicos referentes às recombinações radiativas (SHRIVER, 2008), 

(WRIGHT, 2008).   

O processo de conversão interna (CI) ocorre quando a energia de excitação (fóton de 

energia absorvido) em um material é dissipada através do movimento térmico desordenado 

das vizinhanças. Neste processo, este composto eletronicamente excitado pode descartar seu 

excesso de energia através do decaimento radioativo, presente no processo de luminescência. 

Neste decaimento, o elétron excitado retorna a um orbital de menor energia e gera um fóton, 
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se esta radiação emitida estiver na região do visível do espectro eletromagnético será possível 

visualizar a emissão (ATKINS, 2014).  

Os dois modos principais de decaimento radioativo presentes no processo de 

luminescência são a fluorescência e fosforescência, que dependem da natureza do estado 

excitado e do tempo de duração da emissão. Na fluorescência, a radiação emitida cessa 

rapidamente depois da retirada da radiação que provoca a excitação (em alguns 

nanosegundos). Na fosforescência, a emissão prossegue durante maiores intervalos de tempo 

(de segundos até horas). Logo, na fluorescência ocorre conversão imediata da radiação 

absorvida em radiação reemitida. Já na fosforescência há o armazenamento de energia, com 

uma consequente emissão de forma lenta, como mostrado na Figura 11 (ATKINS, 2014). 

 

 

Figura 11. Processo de fluorescência e fosforescência. Fonte: (ATKINS, 2014), adaptada. 

 

Além disso, a fluorescência e a fosforescência se diferem pelos estados de spin dos 

níveis envolvidos. Na fluorescência durante o processo de emissão não há mudança de 

multiplicidade de spin, ou seja, o decaimento radiativo ocorre de um estado excitado de 

multiplicidade igual ao do estado fundamental, como por exemplo do tipo singleto, com spins 

emparelhados (spins opostos, ↑↓: spin total S= 0, multiplicidade 2S+1= 1), em que existe 

apenas uma orientação no espaço para este par de spins. Portanto, o elétron no orbital excitado 

ao retornar ao estado fundamental é emparelhado ao elétron presente neste estado, sendo este 
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decaimento permitido por spin e com rápida ocorrência (tempo de vida de nanossegundos), 

com a consequente emissão de um fóton (ATKINS, 2014). 

Entretanto, na emissão fosforescente já ocorre inversão de spin, tal como de tripleto 

(spins paralelos, ↑↑ ou ↓↓: spin total S= 1, multiplicidade 2S+1= 3) para singleto, ocasionando 

um decaimento radiativo de um estado de multiplicidade diferente em relação ao estado 

fundamental. Sendo assim, há a emissão de luz de um estado excitado do tipo tripleto, que 

possui o elétron excitado na mesma orientação de spin (↑↑ ou ↓↓) que o elétron no estado 

fundamental, sendo esta transição proibida por spin, o que gera tempos de vida maiores, com 

valores entre milissegundos até horas (ATKINS, 2014). 

Na Figura 12 são apresentadas algumas transições que podem ocorrer após a excitação 

eletrônica. 

 

 

Figura 12. Diagrama de Jablonski. 

 

A fosforescência geralmente não é visualizada em soluções à temperatura ambiente, 

pois existem vários processos que competem com a emissão, tais como decaimentos não 

radiativos, em que não há a emissão de fótons, e processos de quenching, que tendem a 

eliminar o processo de luminescência (ATKINS, 2014).  

A fluorescência pode ocorrer nos elementos terras raras através das transições 

eletrônicas entre os orbitais f, sendo um processo bastante eficiente, mesmo que os íons terras 

raras apresentem baixa absorção de luz, com coeficientes de absorção molar (ε) nos espectros 

de absorção menores que 10 L mol-1 cm-1, o que faz com que apenas uma quantidade limitada 
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de radiação seja absorvida por excitação direta nos níveis 4f, o que pode resultar em baixa 

luminescência (WRIGHT, 2008).  

Porém, este problema da baixa absorção de luz pode ser contornado por um processo 

denominado de efeito antena (ou sensibilização), no qual ocorre a transferência de energia de 

excitação da matriz para o íon terra rara através de transferência de energia intramolecular, 

como por exemplo, em complexos de terras raras com ligantes orgânicos, em que ocorre uma 

intensa luminescência centrada no metal quando os ligantes estão em estado excitado.  

Dieke e colaboradores, entre as décadas de 50 e 60, realizaram várias medidas 

relacionadas aos níveis eletrônicos de energia dos íons terras raras com configuração 4fn 

inseridos em diversas matrizes cristalinas, criando-se um diagrama de níveis de energia para 

íons terras raras trivalentes (+3), denominado de "Diagrama de Dieke" (Figura 13). 
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Figura 13. Diagrama de níveis de energia com todos os íons terras raras dopados em uma 

matriz de LaF3, no intervalo de 0 – 50 x 103 cm-1. Fonte: (CARNALL, 1989). 

 

Os níveis energéticos dos íons terras raras são bem definidos em decorrência da 

blindagem dos orbitais 4f pelas camadas 5s2 5p6 cheias, o que resulta em pouca sensibilidade 

para os ambientes químicos em que são inseridos. Deste modo, as transições são finas, 

facilmente detectadas e abrangem desde a região do visível à região do infravermelho 
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(YADAV, 2018). Além disso, tratamentos térmicos apresentam baixa influência sobre o 

comprimento de onda de emissão, mas interferem na intensidade de emissão (WRIGHT, 

2008). 

Os nanomateriais dopados com íons terras raras tendem a apresentar características 

físico-químicas melhoradas, tais como propriedades luminescentes de longa duração, largo 

efeito antena (sensibilização), bandas de emissão estreitas, baixa toxicidade, o que contribui 

para aplicações em biossondas luminescentes, lasers, entre outros (PRASAD, 2018), (WANG, 

2016), (YADAV, 2018). 

 

2.6.1.1 Propriedades Fotoluminescentes 
 

Na fotoluminescência um elétron é excitado, através da absorção de um fóton, para um 

estado de maior energia, e ao retornar para um estado mais baixo de energia ocorre a emissão 

de um fóton. À medida que os elétrons retornam aos seus estados de equilíbrio o excesso de 

energia é eliminado do material, podendo ou não ocorrer a emissão de luz, em processos 

denominados de radiativo ou não radiativo, respectivamente (EDE, 2015), (WANG, 2016), 

(ZHOU, 2014). 

A fonte energética utilizada na fotoluminescência normalmente são fótons na região 

do ultravioleta e posteriormente a liberação de energia é na região visível (ATKINS, 2014), 

(SHRIVER, 2008). De acordo com as frequências relativas da luz inserida (excitação) e luz 

emitida divide-se em duas categorias em relação à emissão dos íons terras raras: conversão 

descendente (downconversion) e conversão ascendente (upconversion). No processo de 

downconversion ocorre a conversão dos fótons de energia mais altas em fótons de energia 

mais baixas. Entretanto, no processo upconversion ocorre o comportamento oposto, a 

conversão de luz de baixa energia em luz de alta energia, através da absorção de vários fótons 

ou pelas etapas de transferência de energia, tal como verificado para os tungstatos dopados 

com íons terras raras (SHRIVER, 2008), (YADAV, 2018), (WANG, 2016). 

O conceito de ordem-desordem é muito estudado na ciência dos materiais, pois auxilia 

na análise das propriedades estruturais dos compostos sintetizados que podem ter 

propriedades fotoluminescentes, como por exemplo, cerâmicas semicondutoras dopadas com 

terras raras. No sólido estruturalmente desordenado, denominado de amorfo, não há completa 

ordem na posição dos átomos. Nos sólidos com ordenação a curto alcance analisa-se a 

ordenação em relação ao átomo e seus vizinhos mais próximos, em que a presença de 

estrutura nesta escala é denominada de ordem a curto alcance. Se a ordenação persistir por 
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uma distância maior (dezenas ou centenas de distâncias atômicas) define-se que os materiais 

apresentam ordem a longo alcance (estrutura cristalina), como por exemplo, a maioria dos 

metais e alguns sólidos ligados covalentemente (CALLISTER, 2014).  

Na Figura 14 visualiza-se a sílica (SiO2) cristalina (com ordem a longo alcance) e a 

sílica amorfa (sem ordem a longo alcance). 

 

 

Figura 14. Ordem e desordem estrutural. Fonte: (CALLISTER, 2014). 

 

A ordenação a longo alcance pode ser verificada através da análise de difração de raios 

X, pela observação dos picos de difração que podem ser analisados para determinar a 

estrutura cristalina do material com maior precisão. A ordem a curto alcance pode ser avaliada 

através da espectroscopia Raman, que é uma técnica sensível às ligações químicas dos átomos 

no interior dos clusters (WRIGHT, 2008). 

Algumas vezes, a atividade fotoluminescente pode ser evidenciada em materiais 

desordenados estruturalmente (amorfos), associados à presença de imperfeições ou defeitos. 

Isso ocorre pela presença de um cluster amorfo, gerando níveis eletrônicos deslocalizados no 

gap, ou seja, acarreta a formação de níveis não- degenerados (acima da banda de valência e 

abaixo da banda de condução), diminuindo-se o valor do band gap de energia, o que permite 

o armadilhamento de elétrons, que após a excitação do fóton, recombina-se com o buraco por 

diferentes caminhos, favorecendo assim as transições eletrônicas, ocorrendo mais facilmente 

o processo de fotoluminescência (ORHAN, 2005).  

No entanto, materiais cristalinos, com ordem a longo alcance também podem 

apresentar propriedades fotoluminescentes, como por exemplo, o ZnWO4, em que a 



44 
 

fotoluminescência estará vinculada aos defeitos estruturais na rede cristalina, causados pelas 

distorções dos clusters [WO4
2-], em decorrência da radiação micro-ondas adicionada durante a 

síntese e pelas distorções causadas pela adição de dopantes (substituição do modificador da 

rede (cátion bivalente) pelo íon terra rara (cátion trivalente), com a geração de vacâncias na 

estrutura cristalina do ZnWO4. A partir disso, ocorre a modificação do band gap, com o 

surgimento de níveis de energia na região intermediária do gap (níveis não- degenerados), 

favorecendo a atividade fotoluminescente (HE, 2016). 

O ZnWO4 puro apresenta atividade fotoluminescente, no qual as estruturas octaédricas 

do cluster [WO6] serão as responsáveis por centros de luminescência ocorrendo transferências 

de carga no interior do cluster do tungstato, ou seja, transferência de carga entre o oxigênio e 

tungstênio presentes no cluster, com posterior emissão do fóton, visualizando-se a coloração 

azul (YADAV, 2018), (GONÇALVES, 2017).  

Nos materiais dopados, o íon tungstato (WO4
2-) pode transferir energia, através da 

sensibilização, para os íons terras raras, ocorrendo a foto-emissão. Nos espectros de 

luminescência dos íons terras raras, tal como o Eu3+, verifica-se bandas de emissão da região 

visível até o infravermelho com uma estrutura de níveis de energia relativamente simples, 

como por exemplo para o Eu3+ que apresenta transições 5D0→7FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), como 

ilustrado na Figura 15, o que possibilita uma sonda estrutural para a análise do ambiente 

cristalino (NING, 2020), (ZHAI, 2019).  

A substituição do modificador da rede pelo dopante em qualquer um dos sítios 

cristalográficos pode alterar as propriedades físico-químicas dos materiais, o que poderá 

influenciar nas aplicações. As análises dos espectros de foto-emissão resultam em dados cujas 

respostas fotoluminescentes poderão ser correlacionadas com as propriedades estruturais, bem 

como a aplicação destes materiais como fósforo vermelho em telas de televisores, em 

sensores biológicos, fósforos, dispositivos eletroluminescentes e lasers (YADAV, 2018), 

(ZHAI, 2019), (ZHAO, 2018). 
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Figura 15. Diagrama de níveis de energia do ZnWO4: Eu3+. 

 

2.6.2 Aplicações: Fotocatálise 
 

Com a alta demanda por tecnologias alternativas para o tratamento de resíduos 

surgiram os processos oxidativos avançados (POAs), obtendo-se resultados melhorados em 

comparação aos tratamentos convencionais, pois os POAs apresentam maior eficiência no 

tratamento dos efluentes, com um custo operacional, relativamente, baixo. Além disso, 

através dos POAs é possível obter a mineralização completa do contaminante, sem a geração 

de lodo, o que evita processos de tratamentos adicionais, que necessitam da utilização de 

desinfetantes e oxidantes, tal como, o cloro, muito utilizado nas estações de tratamento de 

água (NASCIMENTO, 2017). 

Nos POAs ocorrem reações de oxidação, em que os radicais hidroxilas (•OH) são 

gerados para atuar como agentes oxidantes, sendo capaz de reagir de 106 a 1012 vezes mais 

rápido do que alguns oxidantes alternativos, como por exemplo, o ozônio (O3), oxigênio 

molecular (O2) e cloro (Cl2), possibilitando a degradação de uma grande variedade de rejeitos 

orgânicos que são prejudiciais ao meio ambiente, em que o descarte inapropriado pode 

contaminar o solo, o ar e a água (DUTTA, 2018), (LI, 2020).  
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Estes radicais podem ser gerados a partir da presença de oxidantes fortes, tal como 

H2O2 e O3, com ou sem a combinação de irradiação. E também, pela oxidação eletroquímica, 

feixe de elétrons, ultrassom e plasma (NASCIMENTO, 2017). 

Os POAs podem ser obtidos a partir das reações homogêneas, com a presença de uma 

única fase ou pelas reações heterogêneas, com fases diferentes, utilizando-se usualmente 

óxidos ou metais que são fotoativos como catalisadores. 

Portanto, uma forma eficiente de ocorrer os POAs se dá pela fotocatálise heterogênea, 

um campo da fotoquímica, que utiliza a irradiação, normalmente na região do ultravioleta ou 

visível, capaz de interagir no nível eletrônico com a matéria, desencadeando as reações 

químicas  heterogêneas entre o resíduo (a ser tratado) que geralmente se encontra na fase 

líquida e o catalisador na forma sólida (DUTTA, 2018), (LI, 2020), (NASCIMENTO, 2017).  

O catalisador TiO2 foi bastante aplicado em fotocatálise em decorrência de sua 

estabilidade, alta atividade fotocatalítica e baixo preço. Porém, muitos óxidos mistos estão 

sendo pesquisados por terem alta atividade de fotodegradação, como por exemplo, ZnWO4, 

Bi2WO6, CaIn2O4, NaTaO3, etc. O ZnWO4, estudado neste trabalho, é um catalisador 

promissor devido suas propriedades físico- químicas, ópticas, reatividade e estabilidade, o que 

possibilita a fotocatálise sob irradiação de luz ultravioleta ou visível para degradação de 

poluentes orgânicos, como por exemplo corantes, fármacos, pesticidas, etc (LIU, 2017), (LU, 

2017). 

Na fotocatálise heterogênea (Figura 16) ocorre a fotoativação do semicondutor através 

da absorção de fótons, que devem ter energia maior que a diferença entre a BV e a BC (Egap) 

do ZnWO4, ocorrendo a excitação eletrônica e consequente formação dos pares de 

elétron/buraco (carga fotogerada- h+/e-), que podem migrar para a superfície do material e 

ocorrer reações redox com moléculas adsorvidas, tais como H2O e O2, produzindo espécies 

reativas, como por exemplo, o radical hidroxila (• OH), que é capaz de mineralizar compostos 

orgânicos, formando-se CO2, H2O, etc (DUTTA, 2018), (KUNDU, 2017), (LI, 2018), 

(RAJORIYA, 2017).  
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Figura 16. Fotoativação do Semicondutor (ZnWO4). 

 

Sendo assim, o mecanismo provável da degradação fotocatalítica de corantes 

orgânicos pode ser resumido nas Equações (12- 15): 

 

ZnWO4 + hʋ → ZnWO4 (h+) + ZnWO4 (e-)        (12) 

h+ + H2O → •OH + H +         (13) 

e- + O2 → O2
-•          (14) 

•OH + O2
-•+ (corantes orgânicos) → Degradação de Produtos (Ex: CO2 + H2O)   (15) 

 

2.6.2.1 Corante Orgânico: Rodamina 6G (Rh6G) 
 

Os corantes são moléculas orgânicas, denominados também de benzenóides em 

decorrência da presença de anéis de benzeno em suas estruturas. Essas substâncias, também 

chamadas de cromóforos devido à presença de cor, são aplicadas em muitas áreas, tais como 

na indústria alimentícia, produção de tintas plásticas e têxteis, citologia para revelação de 

biomoléculas, corantes lasers, padrão de fluorescência, entre outras. 

Rodamina 6G (Rh6G) é um corante catiônico pertencente à família dos compostos 

orgânicos xantenos, com a presença de duas estruturas mesoméricas idênticas com a carga 

positiva localizada em um dos átomos de nitrogênio. Apresenta fórmula molecular 

(C28H29ClN2O3) (Figura 17) com peso molecular de 479,02 g mol-1, densidade 1,26 g cm-3, 

comprimento de onda (Absorção máxima) de 527 nm, sendo solúvel em água e em diversos 
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solventes orgânicos. Este corante é fluorescente com coloração avermelhada (HAIMERL, 

2018). 

 

 

Figura 17. Fórmula molecular da rodamina 6G. Fonte: (HAIMERL, 2018). 

 

A Rh6G é um corante extremamente aplicado em indústrias têxteis, no tingimento de 

algodão, lã, seda e papel. Porém este corante têxtil é altamente recalcitrante, ou seja, de difícil 

degradação, o que muitas vezes dificulta o tratamento do mesmo em escala laboratorial e 

industrial. Sendo assim, há um grande risco de impactos ambientais causados pelo descarte 

inadequado do corante Rh6G em rios e solo (PERALTA, 2018).  

Além disso, de acordo com a literatura este corante também apresenta alta toxicidade, 

carcinogenicidade (capacidade de provocar ou estimular o aparecimento de carcinomas ou 

câncer em um organismo), mutagenicidade (pode induzir ou aumentar a frequência de 

mutações em células) e teratogenicidade (pode causar anormalidades fetais em gestantes) 

(RASHEED, 2017).  A água contaminada contendo corantes de rodamina pode causar 

também dermatites alérgicas, irritação da pele, olhos e vias do sistema respiratório, bem como 

danos graves às células ganglionares da retina (THALER, 2008).  

Portanto, é de extrema importância o desenvolvimento de processos adequados para a 

decomposição da Rh6G. Com base nisso, várias pesquisas científicas de fotocatálise 

heterogênea estão sendo realizadas para a obtenção de fotocatalisadores capazes de degradar 

este corante, com o objetivo de evitar a contaminação do meio ambiente e riscos à saúde do 

ser humano, como mostrado na Tabela 4. 

 

 



49 
 

Tabela 4. Eficiência de degradação da Rh6G sob irradiação UV utilizando diferentes 

fotocatalisadores. 

Fotocatalisador Degradação de 
Rh6G (%) 

Tempo de 
irradiação UV 

(min) 

Referência 

CaO 49 270 PERALTA, 2018 

TiO2 90,14 180 RASHEED, 2017 

ZnO 90 390 NASCIMENTO, 2015 

Bi2WO6 95 180 SILVA, 2016 

Na2Ti3O7 100% 180 CHANG, 2018 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Sintetizar o tungstato de zinco puro e dopados com terras raras (disprósio, európio e 

praseodímio) pelo método de coprecipitação seguido por processamento hidrotérmico 

irradiado por micro-ondas, com posteriores caracterizações e aplicações em fotocatálise e 

fotoluminescência. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar pós nanoparticulados de ZnWO4 puros e dopados com íons terras 

raras, sendo eles, disprósio, európio e praseodímio, pelo método de 

coprecipitação seguida de tratamento hidrotérmico assistido por micro-ondas 

(HM); 

 Caracterizar estruturalmente os materiais sintetizados e analisar as suas 

propriedades ópticas, visando assim, direcionar a aplicabilidade destes 

materiais; 

 Compreender o processo de formação e crescimento dos cristais 

obtidos, com o auxílio da microscopia eletrônica de transmissão.  

 Analisar o comportamento fotoluminescente e morfológico dos 

materiais em função de diferentes concentrações de dopantes; 

 Investigar as propriedades fotocatalíticas para descoloração de soluções 

aquosas de corante (Rodamina 6G (Rh6G)). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Procedimentos de síntese 

 

Para a síntese do tungstato de zinco puro e dopado com terras raras (0,5; 1,0 e 2,0% 

em mol) foi utilizado o método de coprecipitação seguido do tratamento hidrotérmico 

irradiado por micro-ondas (HM). O composto puro foi sintetizado a partir do tungstato de 

sódio dihidratado (Na2WO4. 2 H2O) e nitrato de zinco hexahidratado (Zn(NO3)2. 6 H2O). 

Esses reagentes foram pesados estequiometricamente na proporção de 1:1 mol, com 0,01 mol 

de ambos e em seguida preparou-se soluções aquosas destes (Equações 16- 17), com 

concentração de 0,1 mol/L.  Em temperatura ambiente (entre 25 ºC e 30 ºC), a solução de 

Na2WO4. 2 H2O (solução A) foi misturada na de Zn(NO3)2. 6 H2O (solução B) obtendo-se 

uma suspensão de coloração branca. Em seguida ajustou-se em pH 8 com a adição do agente 

mineralizador NaOH (0,1 mol/L). 

Na síntese ocorreu a reação de coprecipitação entre os cátions Zn2+ (aceptores de 

elétrons, ácido de Lewis) com os ânions [(WO4)2-] (doadores de elétrons, base de Lewis). A 

reação entre estas duas espécies resultou na formação dos precipitados de ZnWO4 (Equação 

18). A suspensão obtida foi colocada no equipamento de hidrotermal assistido por micro-

ondas (HM), mostrado anteriormente na Figura 2, em temperatura de 140 ºC por 60 minutos 

com taxa de 10 ºC por minuto.  

A utilização do sistema hidrotérmico irradiado por micro-ondas consiste em um forno 

de micro-ondas doméstico (frequência 2,45 GHz) contendo um reator de PTFE, 

(politetrafluoretileno) (teflon), no qual é inserido um copo coletor do mesmo material. O 

PTFE é utilizado por ser um excelente isolante elétrico, ter a capacidade de suportar 

temperaturas de aproximadamente 300 ºC, no qual praticamente não reage com outras 

substâncias químicas e ser transparente as micro-ondas. O sistema de hidrotermalização é 

composto por um termopar, que monitora a temperatura do sistema, um manômetro 

construído com aço inoxidável, para monitoração da pressão interna na célula, uma válvula de 

segurança que é responsável por manter a segurança do sistema e um controlador de 

temperatura adaptado ao forno de micro-ondas, como mostrado anteriormente na Figura 2.  

No interior do sistema reacional, as micro-ondas são emitidas e espalhadas por todas 

as direções pelo “magnetron” no interior do equipamento. A radiação passa através da célula 

reacional de PTFE e interage com a solução dando início a um processo de vibração dos 
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dipolos permanentes na solução química presente. Com isso, ocorre um aumento na pressão 

interna, devido à evaporação do solvente, até que seja atingido um equilíbrio. Assim, não há a 

evaporação total do líquido. O aquecimento da “autoclave” fornece energia ao sistema para 

que ocorra o crescimento das partículas, podendo acarretar em alterações nas morfologias do 

material.  

Após o processamento no hidrotermal assistido por micro-ondas, a solução resultante 

foi centrifugada, lavada com água destilada até pH 7 e o produto foi seco em estufa a 80 °C.  

Para a obtenção do ZnWO4 com 0,5; 1,0 e 2,0% em mol de dopante (Eu3+, Dy3+, Pr3+) 

realizou-se o mesmo procedimento citado anteriormente, porém colocou-se o dopante, nitrato 

de európio penta-hidratado (Eu(NO3)3. 5 H2O) ou nitrato de disprósio hexaidratado 

(Dy(NO3)3. 6 H2O) ou nitrato de praseodímio hexaidratado (Pr(NO3)3. 6 H2O), na solução B, 

nas proporções desejadas (Equações 19- 24). A representação esquemática do procedimento 

de síntese é ilustrada na Figura 18. 

 

Figura 18. Representação esquemática do procedimento de síntese. 
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As reações entre o modificador de rede (Zn2+), com íons terras raras (Dy3+/ Eu3+/ Pr3+) 

(quando ocorre a dopagem), juntamente com o formador de rede, íons tungstatos (WO4
2-), 

resultaram na obtenção de precipitados de ZnWO4: Dy3+/ Eu3+/ Pr3+, como apresentado nas 

Equações (16- 24): 

 

 Modificador de rede: 

 

𝑁𝑎 𝑊𝑂 . 2𝐻 𝑂( )  
𝐻 𝑂
⎯⎯ 2𝑁𝑎( ) + (𝑊𝑂 )( ) + 2𝐻 𝑂                                                             (16) 

 

 Formador de rede: 

 

𝑍𝑛(𝑁𝑂 ) . 6 𝐻 𝑂( )  ⎯ 𝑍𝑛( ) + 2(𝑁𝑂 )( ) +  𝐻 𝑂                                                              (17) 

 

 Após a síntese por co-precipitação, para o ZnWO4 puro: 

 

𝑍𝑛( ) + (𝑊𝑂 )( )  
 á   º

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 𝑍𝑛𝑊𝑂 ( )                                                                         (18) 

 

 Presença de dopantes íons terras raras: 

 

Dy(NO ) . 6𝐻 𝑂( )  ⎯ 𝐷𝑦( ) + 3(𝑁𝑂 )( )+ 6𝐻 𝑂                                                               (19) 

Eu(NO ) . 5𝐻 𝑂( )  ⎯ 𝐸𝑢( ) + 3(𝑁𝑂 )( ) +  5𝐻 𝑂                                                             (20) 

Pr(NO ) . 6𝐻 𝑂( )  ⎯ 𝑃𝑟( ) + 3(𝑁𝑂 )( )+ 6𝐻 𝑂                                                                 (21) 

 

 Após a síntese por co-precipitação, para o ZnWO4 dopado com os íons terras raras 

(Dy3+/ Eu3+/ Pr3+): 

 

𝑍𝑛( ) + 𝐷𝑦( ) + (𝑊𝑂 )( ) + 3 𝑒  
 á   º

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ (𝑍𝑛, 𝐷𝑦)𝑊𝑂 ( )                              (22) 

𝑍𝑛( ) + 𝐸𝑢( ) + (𝑊𝑂 )( ) + 3 𝑒
 á   º

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ (𝑍𝑛, 𝐸𝑢)𝑊𝑂 ( )                               (23) 

𝑍𝑛( ) + 𝑃𝑟( ) + (𝑊𝑂 )( ) + 3 𝑒
 á   º

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ (𝑍𝑛, 𝑃𝑟)𝑊𝑂 ( )                                 (24) 
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4.2 Caracterização dos materiais 

 

Os materiais sintetizados foram caracterizados por difração de raios X (DRX), 

espectroscopia Raman, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), 

espectroscopia por reflectância difusa (UV- vis), microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) e análises de Mott Schottky.  

Os nanomateriais de ZnWO4 dopados com íons terras raras foram caracterizados 

estruturalmente por DRX, para a verificação da formação da fase de interesse, e utilizou-se 

um difratômetro Siemens D-5000, com radiação Cu – Kα (λ = 1,5406 Å) e um monocromador 

de LiF 100 com as amostras na forma de pó, na faixa 2θ de 10 ° a 90 ° a uma taxa de 

varredura de 0,02 ° min-1. Os difratogramas foram comparados com os padrões do arquivo 

ICDD (International Centre for Diffraction Data). O tamanho médio de cristalito foi calculado 

utilizando-se a equação de Scherrer.  

As análises de espectros Raman foram realizadas por um LabRAM HR Evolution - 

HORIBA, empregando um laser com 532 nm (50 mW) e resolução de 600 gr/ mm. O espectro 

de FT-IR foi registrado em um Perkin Elmer, modelo Frontier. 

Nas análises dos pós por espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) 

utilizou-se um espectrofotômetro de feixe duplo Shimadzu, modelo UV 1650. Adaptou-se um 

porta amostra para a inserção dos pós e foi usado o sulfato de bário (BaSO4) como material de 

referência. A partir dos espectros de reflectância determinou-se os valores de band gap direto 

dos pós obtidos, utilizando-se a equação proposta por Wood e Tauc (WOOD, 1972).  

As formas e tamanhos dos cristais foram observados por MET, utilizando-se um 

microscópio Tecnai G2-F20 (200 kV). As distâncias interplanares referentes aos planos 

cristalinos, e composição dos nanomaterias foram analisadas pelo MET, marca JEOL, modelo 

JEM- 2100, equipado com EDS, Thermo Scientific.  

As análises de Mott Schottky foram realizadas no Autolab PGSTAT 302N em uma 

configuração convencional de três eletrodos contendo um contra-eletrodo de Pt, eletrodo de 

referência de Ag/ AgCl (KCl saturado) e eletrodo de trabalho de carbono vítreo (Gaoss 

Union), o eletrólito foi uma solução aquosa de KOH de concentração 2,0 mol/ L. Para a 

preparação dos eletrodos de trabalho misturou-se 11 mg dos materiais sintetizados (ZnWO4 

dopado com terras raras) em 20 µL Nafion e 400 µL de álcool isopropílico, e em seguida, esta 

mistura foi sonificada até a total dispersão (cerca de 30 min). Esta dispersão foi adicionada ao 
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eletrodo de carbono vítreo até total revestimento e depois foi colocado na estufa à 50 ºC para 

secagem. 

 

4.3 Aplicações: Fotoluminescência e Fotocatálise 

 

Após os processos de síntese e caracterizações estruturais e microestruturais dos pós 

nanoestruturados de ZnWO4 puros e dopados com terras raras, foram avaliadas as 

propriedades fotoluminescentes e fotocatalíticas dos mesmos.  

As medidas de fotoluminescência foram realizadas em temperatura ambiente usando 

um monocromador Monospec (Thermal Jarrel Ash, Estados Unidos) acoplado a uma 

fotomultiplicadora modelo R446 (Hamamatsu Photonics, Japão). Um laser de criptônio 

(Coherent Innova 90K, USA) (λ= 350 nm) foi empregado como fonte de excitação, mantendo 

a sua máxima potência de saída em 200 mW. 

As atividades fotocatalíticas dos pós de ZnWO4 dopados com terras raras (Dy3+, Eu3+ 

e Pr3+) foram verificadas através da degradação do corante rodamina- 6G (Rh6G) sob 

irradiação com luz ultravioleta da lâmpada de mercúrio de 15 W (UV-TUV Philips) com λ= 

254 nm. 

Inicialmente preparou-se 250 mL de solução do catalisador (ZnWO4 puro e dopado 

com terras raras) à uma concentração de 100 mg/L, e em seguida a mesma foi sonificada por 

15 minutos na ponteira de ultrassom. Após a total dispersão do catalisador adicionou-se nesta 

solução 50 mL de corante Rh6G com concentração de 10-5 mol L-1, totalizando uma solução 

(corante e catalisador) de 300 mL, sendo esta colocada no escuro por 15 minutos (no interior 

da caixa de fotocatálise), sob agitação, para garantir o equilíbrio e a homogeneidade entre o 

catalisador e o corante, sendo retirada a primeira alíquota (3 mL).  

Posteriormente acendeu-se a luz e em intervalos de 15 minutos foram recolhidas 

alíquotas contendo 3 mL da solução, que foram centrifugadas à 6000 rpm por 5 minutos. 

Analisou-se a máxima absorção de todas as alíquotas, contendo soluções sobrenadante de 

corante orgânico, em 527 nm (comprimento de onda do corante) com a utilização do 

espectrofotômetro visível de marca AJLAB, modelo AJX-1000 UV-Vis. O sistema foi 

mantido a 15 ºC durante todo o ensaio, com a utilização de um fluxo de resfriamento. A 

representação esquemática do procedimento para fotocatálise heterogênea é ilustrada na 

Figura 19. 
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Figura 19. Representação esquemática do procedimento para fotocatálise heterogênea. 
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 Com a finalidade de testar a eficiência dos fotocatalisadores, foram realizados testes 

de reuso destes materiais fotocatalíticos em novas fotocatálises para a degradação de novas 

soluções de corante Rh6G.  

As amostras de ZnWO4 puro e dopado com terras raras, utilizadas anteriormente nos 

testes de fotocatálise, foram recuperadas com o auxílio da centrífuga, através da sedimentação 

dos mesmos com posterior secagem na estufa (100 ºC), obtendo-se aproximadamente 35% em 

massa do ZnWO4 puro e cerca de 40% em massa dos materiais dopados. Foram seguidos os 

mesmos procedimentos da fotocatálise para a degradação da Rh6G, descritos anteriormente, 

porém com a utilização dos fotocatalisadores recuperados e com a concentração de corante 

proporcional à quantidade de catalisador adicionado. 

  

4.4 Esquema Geral do Procedimento Experimental 

 

O esquema do procedimento experimental é apresentado na Figura 20, com base nos 

procedimentos de sínteses realizados para a obtenção dos pós, os métodos de caracterização 

utilizados e as aplicações de fotoluminescência e fotocatálise heterogênea. 

 

 

Figura 20. Representação esquemática geral do Procedimento Experimental. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Análise por difração de raios X 

 

O ZnWO4 puro e dopado com íons terras raras foram inicialmente sintetizados pelo 

método de coprecipitação (CP) em temperatura ambiente. Entretanto, nestas condições, não se 

obteve a fase de interesse, uma vez que a reação de precipitação dos precursores levou a 

formação de compostos amorfos, com apenas indícios dos picos de difração, como mostrado 

para o ZnWO4 dopado com Dy3+ na Figura 21a. Os difratogramas para os outros dopantes 

demonstraram as mesmas características nestas condições de síntese. 

A fase cristalina foi obtida a partir do tratamento HM em temperatura de 140 ºC por 1 

hora. Com base nas análises dos difratogramas (Figura 21b-d) constatou-se que em todas as 

concentrações de dopante com adição de európio, disprósio e praseodímio (0; 0,5; 1,0 e 2,0 % 

em mol), foram obtidas a fase do tungstato de zinco, com estrutura monoclínica do tipo 

wolframita (ficha cristalográfica 00-015-0774). Os índices de Miller estão representados na 

Figura 21, para todos os picos de difração observados.  
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Figura 21. Difratogramas do ZnWO4 puro e dopado com terras raras; a) dopado com Dy3+ 

(obtido em temperatura ambiente); b) dopado com Dy3+ (140 ºC/1h); c) dopado com Eu3+ 

(140 ºC/1h); d) dopado com Pr3+ (140 ºC/1h). 

  

O uso do sistema hidrotérmico assistido por micro-ondas auxilia na obtenção da fase 

do material em condições amenas, em meio aquoso, com temperaturas e tempos 

significativamente baixos. Esses fatores colaboram para a diminuição do crescimento das 

partículas e para maiores áreas superficiais, contribuindo para a aplicabilidade das 

nanopartículas, como por exemplo, nas atividades fotocatalíticas para a fotodegradação de 

poluentes orgânicos (BORGES, 2019), (GONÇALVES, 2017), (KUNDU, 2017). Portanto, a 

utilização do processamento HM, mostra-se essencial para obtenção da fase de interesse.  

Através dos difratogramas observa-se que com o aumento da concentração na inserção 

de dopantes houve uma diminuição na intensidade dos picos de difração, sendo esta 

diminuição proporcional ao aumento da concentração dos íons terras raras na rede cristalina 

do material. Além disso, é verificado o desaparecimento de vários picos, principalmente para 

as amostras com 2% em mol de dopagem, na região 2θ entre 40- 50º. E este comportamento 

ocorre em decorrência da entrada do dopante na estrutura cristalina do ZnWO4, através da 

substituição do modificador da rede (Zn2+), com modificações do raio iônico, carga e 
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eletronegatividade (BORGES, 2019). Isso contribui para a alteração da estrutura do tipo 

wolframita com a consequente redução do número de planos cristalográficos, causando 

distorções nos clusters e tensões na estrutura. Além disso, é visualizado o crescimento 

preferencial dos planos (002), em que há uma alteração do pico 100% para as amostras com 

2% de dopante, o que pode ser explicado através do fenômeno de texturização, com a 

mudança de morfologia, como será visualizado pela técnica de MET. 

Para a dopagem com praseodímio este fenômeno é mais evidenciado, verificando-se a 

redução dos planos cristalográficos a partir da inserção de 1,0% em mol de concentração. Isso 

ocorre, pois este dopante apresenta o maior raio iônico (1,13 Å) dentre as terras raras 

estudadas neste trabalho, gerando maiores tensões sobre a rede cristalina ao substituir o Zn2+ 

com um raio iônico de apenas 0,74 Å, ocasionando uma expansão adicional da rede cristalina.  

Com base nos difratogramas, observa-se também que com a inserção de dopante os 

picos de difração são sutilmente deslocados para esquerda, o que é característico da dopagem, 

como visualizado na Figura 22, que mostra a ocorrência deste comportamento para os picos 

referentes ao índice de Miller (111) na região de 26-33º. 
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Figura 22. Difratograma na região de 26-33º para: a) ZnWO4: Dy3+; b) ZnWO4: Eu3+; 

c) ZnWO4: Pr3+. 
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Na Tabela 5 são mostrados os valores de 2θ, obtidos através da Figura 22, para os 

picos de difração com índice de Miller (111) com a inserção dos dopantes. 

 

Tabela 5. Valores dos deslocamentos dos picos de difração com índice de Miller (111). 

 
Material 

 

 
2θ (º) 

 

ZnWO4- puro 30,52  
Dopante Disprósio 

ZnWO4: 0,5% Dy3+ 30,49  
ZnWO4: 1,0% Dy3+ 30,49  
ZnWO4: 2,0% Dy3+ 30,36  

Dopante Európio 
ZnWO4: 0,5% Eu3+ 30,45  
ZnWO4: 1,0% Eu3+ 30,44  
ZnWO4: 2,0% Eu3+ 30,33  

Dopante Praseodímio 
ZnWO4: 0,5% Pr3+ 30,51  
ZnWO4: 1,0% Pr3+ 30,48  
ZnWO4: 2,0% Pr3+ 30,36  

 

A partir da Tabela 5 verifica-se que ocorre uma diminuição no valor de 2θ à medida 

que se aumenta a concentração de dopante na rede cristalina. E este deslocamento dos picos é 

decorrente da diferença entre os raios iônicos e eletronegatividade de Pauling dos íons Zn2+ 

em relação aos dopantes, como descritos na Tabela 1, pois causa distorções nos clusters de 

[WO6] e [ZnO6] presentes na estrutura cristalina do ZnWO4 (SHRIVER, 2008). Sendo assim, 

há uma diminuição nos valores dos picos de difração 2θ à medida que se eleva a concentração 

de dopante, promovendo uma substituição dos sítios de Zn2+, acarretando em uma expansão 

adicional da rede cristalina (PHURUANGRAT, 2017).  

O tamanho médio de cristalito foi calculado com base na equação de Scherrer, 

apresentada anteriormente na Equação 1, utilizando-se como base a largura à meia altura dos 

picos de difração de maior intensidade (picos de 100%) das amostras, identificados na Figura 

21, com os índices de Miller (111). O tamanho médio dos cristalitos obtidos em nanômetros é 

mostrado na Tabela 6. 
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Tabela 6. Tamanho médio dos cristalitos (nm) para o ZnWO4 puro e dopado com íons terras 

raras.  

Material 
 

Tamanho 
Cristalito (nm) 

Diminuição do 
Tamanho (%) 

ZnWO4- puro 9,60  
Dopante Disprósio 

ZnWO4: 0,5% Dy3+ 6,58 31,46 
ZnWO4: 1,0% Dy3+ 4,61 51,98 
ZnWO4: 2,0% Dy3+ 3,72 61,25 

Dopante Európio 
ZnWO4: 0,5% Eu3+ 7,32 23,75 
ZnWO4: 1,0% Eu3+ 5,89 38,65 
ZnWO4: 2,0% Eu3+ 3,62 62,29 

Dopante Praseodímio 
ZnWO4: 0,5% Pr3+ 9,50 1,04 
ZnWO4: 1,0% Pr3+ 3,84 60,00 
ZnWO4: 2,0% Pr3+ 3,10 67,71 

 

Verifica-se que a adição do dopante altera o tamanho médio de cristalito. O tungstato 

de zinco dopado com a maior concentração de dopante (2,0% em mol) apresentou o menor 

tamanho médio de cristalito, sendo que com o dopante praseodímio houve a maior 

porcentagem de diminuição do tamanho em relação aos demais.  

Essa diminuição de tamanho é decorrente de tensões geradas entre os átomos pela 

substituição do modificador da rede zinco (cátion bivalente- raio iônico: 0,74 Å) pelo dopante 

(cátion trivalente, raio iônico: 1,07; 1,03; 1,13 para Eu, Dy e Pr, respectivamente) (ABRÃO, 

1994), com diferenças significativas entre os tamanhos de raios iônicos, o que gera distorções 

na rede cristalina, e pode dificultar o crescimento de partícula, levando a diminuição do 

tamanho médio de cristalito e aumento da área superficial, com consequentes contribuições 

em aplicações tecnológicas (BORGES, 2019), (ZHAN, 2017). 

 

5.2 Análises dos espectros de Infravermelho e Raman 

 

Para a confirmação estrutural do ZnWO4 dopado com terras raras, utilizou-se também 

as espectroscopias de Raman e Infravermelho. Os modos vibracionais ativos no Raman são 

mostrados na Figura 23a-c, e se encontram na região entre 50 e 1100 cm-1. 
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Figura 23. Espectro de Raman para ZnWO4 dopado com 0,5; 1,0 e 2,0% em mol de: a) 

disprósio; b) európio; c) praseodímio. 

 

Na Figura 23a-c verifica-se a presença de picos bem definidos, designados Ag ou Bg, 

para o material puro e com 0,5% em mol de dopagem, o que sugere que os cristais 

apresentaram satisfatória ordem estrutural de curto alcance (WANG, 2017). 

Entretanto, para os materiais com dopagens de 1,0 e 2,0% em mol é possível verificar 

as bandas referentes aos modos vibracionais internos e externos, em que há um alargamento 

nas mesmas, em decorrência da presença de defeitos e distorções na estrutura cristalina, 

ocasionada pela inserção de maior concentração de terra rara com raio iônico elevado em 

relação ao modificador da rede, como verificado também pela análise de DRX. Neste caso, o 

material terá ordem estrutural a médio e longo alcance, porém a curto alcance haverá um grau 

de desordem (GONÇALVES, 2017). Este comportamento será importante para aplicações em 

fotoluminescência, em que as distorções na célula unitária serão favoráveis. 

As bandas Raman mais intensas, em 905 e 344 cm−1, correspondem a vibrações de 

estiramento das ligações de W – O no cluster [WO6]. O estiramento simétrico do cluster 

[ZnO6] é verificado pelas bandas em 783, 544, 406, 192 e 123 cm−1. Já os modos de vibração 
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correspondentes para as ligações Zn – O estão na faixa de 400–600 cm−1. As bandas 

localizadas 707 e 675 cm−1 são referentes aos movimentos do cluster formador da rede [WO6] 

contra o modificador da rede (Zn2+). E as bandas na região de 500- 600 cm-1 para os modos de 

estiramento do W – O – W (HE, 2016).  Os dopantes substituem o modificador da rede (Zn), 

sendo assim inseridos no interior na rede cristalina e, portanto, bandas adicionais não são 

verificadas. Porém visualiza-se um deslocamento das bandas para a direita, referente às 

distorções na célula unitária do material com a inserção do dopante, tal como verificado por 

DRX. Desta forma, com o deslocamento das bandas é comprovado a dopagem do material 

com os íons terras raras de interesse. 

Os espectros de Infravermelho para o ZnWO4 puro e dopado com terras raras na 

região de 400- 4000 cm-1, são apresentados na Figura 24, visualizando-se a banda de absorção 

de água em 3300 cm-1, através da vibração O - H e bandas entre 400- 1500 cm-1, referentes às 

ligações entre metal- oxigênio.  

 

 

 



68 
 

 

  

Figura 24. Espectro de Infravermelho para ZnWO4 dopado com 0,5; 1,0 e 2,0% em 

mol de: a) disprósio; b) európio; c) praseodímio. 
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As vibrações de interesse para os materiais semicondutores são referentes às ligações 

entre metal- oxigênio, presentes em baixo número de onda, sendo assim na Figura 25 são 

mostrados os espectros na região 400- 1050 cm-1. 
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Figura 25. Espectro de Infravermelho (região de 400- 1050 cm-1) para ZnWO4 dopado com 

0,5; 1,0 e 2,0% em mol de: a) disprósio; b) európio; c) praseodímio. 
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Nos espectros de FT-IR do ZnWO4 dopado com RE3+ (Figura 25) são apresentadas as 

principais bandas de absorção na região de 400-1050 cm-1. As bandas a 464 e 668 cm-1 são 

atribuídas a vibrações de flexão das ligações W – O e para as vibrações de alongamento são 

verificadas as bandas de 705 e 815 cm-1. As vibrações de flexão e alongamento para a ligação 

Zn – O – W resultam em uma banda em 880 cm–1. Os modos de deformação simétricos e 

assimétricos das ligações, W - O e Zn – O, presentes nos clusters [ZnO6] e [WO6] octaedros, 

são observados a 523 e 432 cm-1, respectivamente (GONÇALVES, 2017), (LU, 2017). 

Com base nos espectros verifica-se que para o material puro a banda de ligação Au do 

W – O está presente na região de 523 cm-1. Porém, à medida que se eleva a concentração de 

dopante na rede cristalina visualiza-se que a banda se desloca para a direita, ocasionando um 

aumento no valor do número de onda.  

De acordo, com as Equações 9 (ν = c�̅�) e 10 (∆E = hν) apresentadas anteriormente, 

observa-se que o número de onda é proporcional à energia, logo, o aumento do número de 

onda indica que há um aumento de energia vibracional à medida que se adiciona dopante na 

rede, como demonstrado na Tabela 7. Portanto, a adição de terras raras eleva a energia de 

vibração das ligações do W – O (formador da rede) o que acarreta em deformações 

vibracionais, através da geração de tensões e aumento no grau de desordem, tal como foi 

verificado pelo DRX e espectro de Raman.  

 

Tabela 7. Deslocamento do número de onda com a adição de dopante. 

Material 
 

Número de onda 
de Au (cm-1) 

Aumento do 
Número de onda 

(%) 
ZnWO4- puro 523 - 

Dopante Disprósio 
ZnWO4: 0,5% Dy3+ 526 0,57 
ZnWO4: 1,0% Dy3+   527 0,76 
ZnWO4: 2,0% Dy3+ 527 0,76 

Dopante Európio 
ZnWO4: 0,5% Eu3+ 554 5,93 
ZnWO4: 1,0% Eu3+ 562 7,46 
ZnWO4: 2,0% Eu3+ 563 7,64 

Dopante Praseodímio 
ZnWO4: 0,5% Pr3+ 561 7,26 
ZnWO4: 1,0% Pr3+ 561 7,26 
ZnWO4: 2,0% Pr3+ 563 7,64 
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Com base nos valores de número de onda para as amostras em estudo (Tabela 7), os 

dopantes európio e praseodímio foram os que proporcionaram o maior deslocamento, sendo 

este proporcional ao aumento da concentração de íons adicionados na rede, ou seja, com 2% 

em mol elevou-se o deslocamento em 7,64%. E isto pode ser explicado pela grande diferença 

de raio iônico, que é mais acentuada nestes dois dopantes (verificado na Tabela 2), gerando 

mais distorções com a elevação da energia de vibração.  

Portanto, os resultados de DRX, Raman e FT-IR estão condizentes, e demostram que 

as amostras contendo os dopantes európio e praseodímio (principalmente com 2% em mol de 

dopante) geraram mais distorções na rede, com consequente elevação no grau de desordem e 

expansão adicional da estrutura cristalina, quando comparado com os materiais puros e 

dopados com disprósio, e estes fenômenos influenciam diretamente nas aplicações de 

fotocatálise e fotoluminescência, como será discutido mais adiante. 

 

5.3 Análise das imagens de MET 

 

O tamanho de partículas, homogeneidade e forma dos cristais (2D) das amostras de 

ZnWO4 puro e dopado com os íons terras raras foram analisadas por imagens de MET. Na 

Figura 26 são apresentadas as imagens para o ZnWO4 puro, em que observa-se um formato de 

nanobastões bem definidos com um diâmetro de cerca de 4- 9 nm e comprimento de 30- 40 

nm na maioria das partículas (Figura 26a). Foi medida a distância interplanar desta amostra 

(Figura 26b), obtendo-se d = 0,256 nm, com crescimento na direção do plano cristalográfico 

(002) do ZnWO4. 

 

 

Figura 26. a) Imagens de MET para ZnWO4 (puro), b) Imagem de alta resolução para 

ZnWO4. 
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Nas micrografias de ZnWO4 dopado com íon európio (0,5; 1,0 e 2,0% em mol) foram 

observados além dos nanobastões também a presença de nanopartículas aglomeradas, como 

apresentadas na Figuras 27a-d. Isso mostra que a dopagem influencia na mudança da forma, 

pois gera distorções (defeitos) na rede cristalina do ZnWO4 ao substituir o Zn2+, com uma 

diminuição no tamanho das partículas do material. 

Com a adição de uma maior concentração de dopante (2% em mol de Eu3+) (Figura 

27d) este efeito é mais pronunciado, alcançando o tamanho médio de partículas da ordem de 

3- 13 nm, resultando na presença de somente nanoesferas. Desta forma, verifica-se uma 

alteração na característica do crescimento anisotrópico para isotrópico. A medida da distância 

interplanar foi de 0,350 nm, relativo ao plano cristalográfico (110).  

 

 

Figura 27. Imagens de MET para ZnWO4 dopado com: a) 0,5% Eu3+; b) 1,0 % Eu3+; c) 2,0 % 

Eu3+; d) 2,0 % Eu3+ (ampliada). 

 

 Portanto, a adição de dopante contribui para a diminuição do tamanho da partícula, 

como mostrado nos histogramas (Figura 28a-d). 
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Figura 28. Distribuição do tamanho de partícula para: a) ZnWO4 puro, b) ZnWO4: 0,5% Eu3+, 

c) ZnWO4: 1,0% Eu3+, d) ZnWO4: 2,0% Eu3+. 
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As análises de espectroscopia por dispersão de energia de raios X (EDX) apresentadas 

na Figura 29a-d confirmam a presença de Zn e W nos nanomateriais, com os respectivos 

valores semiquantitativos de cada elemento. As análises de EDX foram feitas de modo 

semiquantitativo, e os valores relativos entre os íons Zn e W estão de acordo com o esperado. 

O sinal pico de cobre (Cu) se refere ao porta amostra utilizado na análise. 
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Figura 29. Espectro de EDX para: a) ZnWO4 puro, b) ZnWO4: 0,5% Eu3+, c) ZnWO4: 1,0% 

Eu3+, d) ZnWO4: 2,0% Eu3+. 

 

 Para o ZnWO4: Dy3+ ocorreu o mesmo comportamento quando comparado ao dopante 

európio, verificando-se a presença de somente nanobastões, com comprimento de 12 a 58 nm 

para o material puro e o surgimento de nanoesferas, à medida que se adicionou o dopante, 

com tamanhos de 3,2 a 6,7 nm (referente ao ZnWO4: 2,0% Dy3+), como mostrado na Figura 

30.  
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Figura 30. Imagens de MET para: a) ZnWO4 puro; b) ZnWO4- 0,5% em mol Dy3+, c) 1,0% 

em mol Dy3+, d) 2,0% em mol Dy3+. 

 

Portanto, a inserção dos dopantes utilizados neste trabalho, influenciam no tamanho, 

na forma e no crescimento dos cristalitos. As distribuições do tamanho para o ZnWO4 puro e 

dopado com Dy3+, contendo 0,5; 1,0 e 2,0% em mol, são apresentadas na Figura 31. 
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Figura 31. Distribuição do tamanho de partícula para: a) ZnWO4 puro, b) ZnWO4: 0,5% Dy3+, 

c) ZnWO4: 1,0% Dy3+, d) ZnWO4: 2,0% Dy3+. 
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As micrografias para o ZnWO4: Pr3+ são apresentadas na Figura 32, em que verifica-se 

a presença de nanobastões e nanoesferas para as dopagens com 0,5 e 1,0% em mol de Pr3+, 

porém com 2,0% em mol de dopante são visualizadas somente nanoesferas, com distâncias 

interplanares de d= 0,246 nm, relativo ao plano cristalográfico (002).  

 

 

Figura 32. Imagens de MET para ZnWO4 dopado com: a) 0,5% Pr3+; b) 1,0 % Pr3+; c) 2,0 % 

Pr3+; d) 2,0 % Pr3+ (ampliada). 

 

As distribuições do tamanho para o ZnWO4 dopado com Pr3+, contendo 0,5; 1,0 e 

2,0% em mol, são apresentadas na Figura 33, demonstrando que com o aumento da 

concentração do dopante diminuiu-se o tamanho das partículas, em decorrência das distorções 

geradas na estrutura do material. Com 2% em mol de dopante o tamanho majoritário das 

nanoesferas foram de 6,5 - 10 nm. 
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Figura 33. Distribuição do tamanho de partícula para: a) ZnWO4: 0,5% Pr3+, b) ZnWO4: 1,0% 

Pr3+, c) ZnWO4: 2,0% Pr3+. 

 

Os valores do tamanho das partículas fornecidos pelos histogramas (medidos pelas 

micrografias de MET) (Figuras 28, 31 e 33) podem ser correlacionados com os tamanhos 

médios de cristalitos, calculados pela equação de Scherrer, com base nos dados de DRX 

(Tabela 5), como mostrado na Tabela 8. Com a finalidade de facilitar a comparação das 

técnicas, para o tamanho do comprimento das partículas, com base nas micrografias 

(histogramas), colocou-se o tamanho correspondente ao número de maior contagem para cada 

amostra. 
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Tabela 8. Correlação dos valores do tamanho de partícula. 

Material 
 

Tamanho Médio de 
Cristalito (nm) 

(Equação Scherrer) 

Tamanho do 
comprimento das 
partículas (nm) 

(Micrografias de MET) 
ZnWO4- puro 9,60 32,44 

Dopante Disprósio 
ZnWO4: 0,5% Dy3+ 6,58 7,55 
ZnWO4: 1,0% Dy3+ 4,61 7,06 
ZnWO4: 2,0% Dy3+ 3,72 4,24 

Dopante Európio 
ZnWO4: 0,5% Eu3+ 7,32 17,70 
ZnWO4: 1,0% Eu3+ 5,89 7,04 
ZnWO4: 2,0% Eu3+ 3,62 6,43 

Dopante Praseodímio 
ZnWO4: 0,5% Pr3+ 9,50 24,89 
ZnWO4: 1,0% Pr3+ 3,84 9,96 
ZnWO4: 2,0% Pr3+ 3,10 8,41 

 

 

Os resultados dos valores da distribuição do tamanho das partículas (histogramas), 

com base nas análises das imagens de MET, estão condizentes com os valores de tamanho 

médio de cristalitos, calculados a partir da Equação de Scherrer, pois em ambas as análises 

verifica-se que com o aumento da concentração do dopante diminuiu-se o tamanho das 

partículas, em decorrência das distorções geradas na estrutura cristalina do material (ZHAN, 

2017), obtendo-se o menor tamanho com 2% em mol de dopante, independentemente da 

identidade dos íons (Dy3+, Eu3+ e Pr3+). 

Os histogramas, obtidos a partir das imagens de MET, são dependentes da forma dos 

materiais sintetizados, podendo ser do tipo nanobastões e nanoesferas, sendo esta técnica 

bastante confiável, pois foram feitas as medições dos comprimentos para cada partícula. No 

entanto, já pelo cálculo a partir dos resultados de DRX (Equação de Scherrer) foram obtidas 

as médias dos tamanhos dos cristalitos com base na largura a meia altura dos picos de 

difração. Portanto, os valores são diferentes quando se compara as duas técnicas (pela 

equação de Scherrer analisa-se os cristalitos e já por MET as partículas), mas com resultados 

com conformidades entre si.  
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5.4 Análise da espectroscopia por reflectância difusa na região do UV-Vis 

 

A partir da espectroscopia de absorção na região do ultravioleta- visível (UV-vis) 

obtêm-se os espectros do ZnWO4 puro e dopados com terras raras, referentes às regiões 

ultravioleta e visível (de 200 nm a 800 nm) do espectro eletromagnético, como visualizado na 

Figura 34a-c.  

Com base nestes espectros verifica-se que os materiais sintetizados absorvem na 

região do ultravioleta (200 – 350 nm), o que justifica o uso de fonte de energia de radiação 

ultravioleta nos testes de fotocatálise e lasers que emitem nestas regiões nos testes de 

fotoluminescência. 
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Figura 34. Espectro de absorção na região do ultravioleta- visível (UV-vis) para o ZnWO4 

dopado com: a) Eu3+, b) Dy3+, c) Pr3+. 
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A energia de band gap direto (Egap) dos semicondutores pode ser obtida utilizando-se a 

espectroscopia de absorção na região do ultravioleta- visível associada à Equação 5 (mostrada 

anteriormente) proposta por Wood e Tauc (WOOD, 1972). Assim, com base nos espectros de 

reflectância difusa se estabeleceu a energia de band gap de forma direta para o ZnWO4 puro e 

dopado com diferentes concentrações de terras raras, como visualizado na Figura 35. 
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Figura 35. Espectro de reflectância difusa (enegia de band gap) para o ZnWO4 dopado com: a) 

Eu3+, b) Dy3+, c) Pr3+. 
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Com base nos espectros de absorção na região do ultravioleta-visível (Figura 35) 

obtêm-se os valores de band gap, que são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Valores de band gap do ZnWO4 puro e dopado com íons terras raras. 

 
Material 

 

 
Band gap 

(eV) 

 

ZnWO4- puro 3,83  
Dopante Disprósio 

ZnWO4: 0,5% Dy3+ 3,81  
ZnWO4: 1,0% Dy3+ 3,83  
ZnWO4: 2,0% Dy3+ 3,86  

Dopante Európio 
ZnWO4: 0,5% Eu3+ 3,82  
ZnWO4: 1,0% Eu3+ 3,80  
ZnWO4: 2,0% Eu3+ 3,75  

Dopante Praseodímio 
ZnWO4: 0,5% Pr3+ 3,97  
ZnWO4: 1,0% Pr3+ 3,90  
ZnWO4: 2,0% Pr3+ 3,87  

 

A partir da Figura 35 e Tabela 9, verifica-se que com a inserção de dopante, há uma 

variação na energia de band gap (Egap). Isso se deve à presença de terras raras na rede, o que 

resulta em níveis intermediários de energia entre a banda de valência (BV) e a banda de 

condução (BC), com níveis eletrônicos de energia relacionados aos orbitais 4f adicionais do 

dopante (SHRIVER, 2008). 

A espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível analisa o 

comportamento do gap óptico, que pode ser relacionado com as alterações nos níveis de 

energia da estrutura da rede cristalina. De acordo com a literatura (HE, 2016), percebem-se 

diferenças no valor da energia de band gap (Egap) obtidas por este método (HM) em 

comparação a outros, tal como pelo método dos precursores poliméricos. Isso porque o 

tempo, a pressão e a temperatura de síntese influenciam bastante na estrutura dos materiais.  

Além disso, com a inserção de micro-ondas durante a síntese há a interação desta radiação 

com os íons de tungstênio, gerando distorções na rede cristalina do ZnWO4, e com isso há 

alterações na energia de band gap (CAVALCANTI, 2013).  Sendo assim, os materiais em 

estudo estão na faixa dos semicondutores, podendo apresentar diversas aplicações, tal como 

em fotoluminescência e fotocatálise. 
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5.5 Análise de Mott Schottky 

 

As medidas de Mott-Schottky, apresentadas na Figura 36 foram realizadas usando a 

técnica de impedância. As plotagens de Mott-Schottky indicam o tipo dos os semicondutores, 

sendo do tipo- n para todos os materiais, tal como apresentado na Figura 36a-b, pois as 

inclinações são positivas (LIU, 2017).  Além disso, os potenciais de banda plana (Vfb), que 

equivalem ao nível de Fermi (EF), para as amostras foram estimados através da interseção no 

eixo x da região linear das curvas.  
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Figura 36. Análise de Mott Schottky para ZnWO4 dopado com: a) Dy3+, b) Eu3+. 

 

A análise de Mott Schottky juntamente com a espectroscopia por reflectância difusa 

(UV-Vis), possibilita a determinação da estrutura de banda dos semicondutores ZnWO4 

dopados com íons terras raras. Portanto, utilizando os valores de band gap (Fig. 35/Tabela 9) 

juntamente com os valores de potencial de banda plana (Vfb) obtidos nas análises por 

MottSchottky (Figura 36), é possível determinar um esquema das energias da banda dos 

semicondutores (Figura 37), em que a BC para semicondutores do tipo n tem um potencial 

mais baixo do que o nível de Fermi, com cerca de 0,2 eV a menos (LIU, 2017).  
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Figura 37. Diagrama esquemático da estrutura de banda para o ZnWO4 dopado com: a) Dy3+, 
b) Eu3+.  
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Através da Figura 37a verifica- se que o ZnWO4 dopado com 0; 0,5 e 1,0% em mol de 

Dy3+ apresentaram os maiores potenciais de BV, o que indica um alto poder oxidante, e 

favorece as reações de oxi-redução para a degradação do corante na fotocatálise. No entanto, 

na Figura 37b, o material ZnWO4 puro e dopado com 0,5 % em mol de Eu3+ que apresentaram 

os maiores potenciais de BV em relação às dopagens com 1,0 e 2,0% em mol de Eu3+, 

esperando-se maiores atividades fotocatalíticas nestas composições com potenciais de BV 

mais elevados, o que pode contribuir para a degradação da rodamina 6G na fotocatálise 

heterogênea. 

 

5.6 Fotoluminescência  

 

O tungstato de zinco apresenta propriedades que possibilitam sua aplicação como 

material fotoluminescente, em que a fotoluminescência está vinculada aos defeitos na rede 

cristalina, causados pelas distorções no cluster do [WO6] através da radiação micro-ondas 

inserida no decorrer do processamento, o que acarreta a uma diminuição do Egap, em relação à 

outros métodos de síntese. Ademais, a partir dos defeitos gerados com a adição de dopantes, 

há uma variação na energia do band gap, com o surgimento de níveis intermediários, o que 

favorece a atividade fotoluminescente (HE, 2016), (ZHAI, 2015), (YADAV, 2018), como 

mostrado na Figura 38. 
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Figura 38. Espectro de fotoluminescência para o ZnWO4 dopado com 0,5; 1,0 e 2,0% em mol 

de: a) európio; b) disprósio; c) praseodímio. 

 

De acordo com a Figura 38a-c, sob excitação de luz ultravioleta o ZnWO4 puro 

apresenta uma banda larga de emissão azul/verde na região próxima a 500 nm, devido a 

emissão do WO4
2-, em que as estruturas octaédricas do cluster [WO6] são responsáveis por 

centros de luminescência a partir de transferências de carga no interior do cluster. Quando 

excitado, o íon tungstato (WO4
2-) pode transferir energia para os íons terras raras 

(sensibilização), tal como para o Dy3+, Eu3+e Pr3+, obtendo-se a fotoemissão dos mesmos (HE, 

2016), (LIU, 2017), (NING, 2020), (ZHAI, 2019).  

No espectro da Figura 38a, com a inserção do dopante európio, ocorre a substituição 

do Zn2+ por Eu3+, obtendo-se linhas estreitas no espectro na região próxima a 584, 595, 618, 

657 e 704 nm, referentes as emissões do Eu3+, a partir da transição 5D0 – 7F0; 5D0 - 7F1, 5D0 – 
7F2, 5D0 – 7F3, 5D0 – 7F4, respectivamente (HE, 2016), (LU, 2017), (ZHAI, 2019). Além disso, 

verifica-se que com o aumento da concentração de dopante európio, a intensidade de emissão 

em todas as regiões aumenta, englobando emissões na região do amarelo, laranja e vermelho. 

No espectro do ZnWO4: Dy3+ (Figura 38b), verificam-se linhas estreitas nas regiões de 

489 nm, 575 nm e 668 nm que correspondem às transições 4F9/5 – 6H15/2, 4F9/5 - 6H13/2 e 4F9/5 – 
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6H11/2, respectivamente, originando fotoemissões de coloração azul, amarela e vermelha do 

dopante Dy3+, sendo intensificadas com a presença de 2,0% em mol de dopante (LIU, 2015). 

Na Figura 38c, referente ao ZnWO4: Pr3+, percebe-se uma diminuição da atividade 

(intensidade) fotoluminescente com o acréscimo da concentração do dopante praseodímio. 

Além disso, não são evidenciados os picos estreitos referentes às fotoemissões no espectro, tal 

como visualizado para o Dy3+ e Eu3+ (Figura 38a-b). Este comportamento se dá em 

decorrência do aumento do caráter amorfo, característico da substituição do modificador de 

rede (Zn) por um dopante com alto raio iônico, como o praseodímio, o que pode dificultar a 

visualização dos picos estreitos de emissão do Pr3+, criando-se mais níveis de energia 

intermediários, o que pode gerar bandas ao invés de picos. Visualiza-se as bandas nas regiões 

de 512 nm, 547 nm, 609 nm, 703 nm e 732 nm que correspondem às transições 3P0 – 3H4, 3P0 

– 3H5, 1D2 – 3H4, 3P0 – 3F3 e 3P0 – 3F4, respectivamente, com a emissão das colorações verde, 

laranja e vermelha (PRASAD, 2018), (WANG, 2016). 

Além disso, do ponto de vista tecnológico, o espectro de emissão para as dopagens 

com Pr3+ (Figura 38c) são de grande interesse, pois um único material (ZnWO4: Pr) é capaz 

de emitir em toda a região do espectro visível, o que fornece resultados excelentes para a 

aplicação em diodos emissores de luz branca (LEDs), que possuem grande interesse científico 

e comercial (JEONG, 2018), (KAUR, 2020). 

Estas emissões fotoluminescentes para o ZnWO4 dopado com as terras raras (Eu3+, 

Dy3+ e Pr3+) podem ser ilustradas a partir de diagramas de níveis de energia, como verificados 

na Figura 39a-c. 
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Figura 39. Diagrama de níveis de energia do: a) ZnWO4: Eu3+; b) ZnWO4: Dy3+; c) ZnWO4: 

Pr3+. 

 

 

 



99 
 

5.7 Fotocatálise 

 

As atividades fotocatalíticas do ZnWO4 puro e dopado (Eu3+, Dy3+, Pr3+) foram 

investigadas avaliando a degradação do corante Rh6G sob radiação UV por 2 horas (Figura 

40). A concentração de corante Rh6G foi analisada no pico de absorção de 527,1 nm por 

espectroscopia ultravioleta-visível (ALLAHVERAN, 2017). A eficiência de descoloração 

(Tabela 10) para o corante Rh6G foi determinada pela Equação 25: 

 

Eficiência de descoloração (%) = [(C0 – Cn)/ C0] x 100    (25) 

 

onde, C0 é a absorbância da solução de Rh6G no estado de equilíbrio de adsorção no escuro, e 

Cn é a absorbância da solução após a irradiação de luz em um período de tempo (KAUR, 

2016). 
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Figura 40. Degradação fotocatalítica do corante Rodamina 6G. a) catalisador ZnWO4: Eu; b) 

pseudo-primeira ordem para ZnWO4: Eu; c) catalisador ZnWO4: Dy; d) pseudo-primeira 

ordem para ZnWO4: Dy; e) catalisador ZnWO4: Pr; f) pseudo-primeira ordem para ZnWO4: 

Pr. 

 

 De acordo com análises prévias sobre o perfil cinético das curvas de fotocatálise, a 

cinética de fotodegradação da Rh6G utilizando ZnWO4 dopado com terras raras como 

fotocatalisadores pode ser atribuída a uma reação de pseudo-primeira ordem (Figura 40), 

conforme a Equação 26: 

   

ln Cn = ln C0 – kt         (26) 

 

onde, k é a constante de velocidade e t é o tempo, em que os perfis cinéticos de pseudo-

primeira ordem são dependentes da concentração (SHENGYAN, 2017). A eficiência de 

descoloração e a constante de velocidade para a reação fotocatalítica de pseudo- primeira 

ordem são apresentadas na Tabela 10. 
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Tabela 10. Degradação do corante Rodamina 6G por 2 horas. 

 
 Material 

 

 
Degradação do 
Corante (%) 

 
Constante de Velocidade  

(min-1) 
ZnWO4- puro 85,80 0,01571 

Dopante Európio 
ZnWO4- 0,5% Eu3+ 63,47 0,0083 

ZnWO4- 1% Eu3+ 37,29 0,0031 

ZnWO4- 2% Eu3+ 22,52 0,0020 

Dopante Disprósio 
ZnWO4- 0,5% Dy3+ 95,12 0,0253 

ZnWO4- 1% Dy3+ 95,04 0,0241 

ZnWO4- 2% Dy3+ 84,58 0,0149 

Dopante Praseodímio 
ZnWO4- 0,5% Pr3+ 8,41 0,0008 

ZnWO4- 1% Pr3+ 31,04 0,0031 

ZnWO4- 2% Pr3+ 20,02 0,0021 

 

 Verifica-se que com a utilização do catalisador ZnWO4 puro foi obtido uma maior 

descoloração do corante (85,8%) em relação aos dopados com európio e praseodímio. No 

entanto, houve uma maior degradação com 0,5 e 1,0% em mol de disprósio em relação ao 

puro. O fotocatalisador com 0,5% em mol de íons Dy3+ apresentou a maior constante de 

velocidade (1,6 vezes maior que a da amostra pura). Portanto, verifica-se que o ZnWO4: 0,5% 

em mol de Dy3+ é um fotocatalisador mais eficaz do que os demais. 

De acordo com o tamanho dos cristalitos estimados pelo cálculo de Scherrer e pelas 

micrografias era esperado que com a adição de dopante aumentasse a atividade fotocatalítica, 

tal como ocorreu com o dopante disprósio, uma vez que com um menor tamanho das 

partículas, tende-se a uma maior área superficial, que afeta na apresentação de um número de 

sítios ativos, com adsorção de maiores quantidades de moléculas de corantes, melhorando a 

degradação (OSOTSI, 2018), (PHURUANGRAT, 2016), (WANG, 2016). 

Entretanto este fenômeno não foi observado para as amostras com os dopantes európio 

e praseodímio, que apresentam altos valores de raios iônicos (1,07 e 1,13 Å, respectivamente) 

em relação ao dopante disprósio (1,03 Å) e ao modificador da rede (Zn2+: 0,74 Å). Por 

consequência os tamanhos de raio iônico dos dopantes irão influenciar e elevar as distorções e 
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os defeitos presentes na rede cristalina, bem como diminuir a ordenação estrutural da mesma 

(comprovado pela técnica de Raman).  

O procedimento de catálise envolve também o processo de adsorção em sítios, como 

distância entre os íons mais efetiva para o acoplamento das substâncias a serem catalisadas 

(LIU, 2017). Assim as amostras com 0,5 e 1,0% de Dy podem ser mais efetivas devido as 

distorções da rede gerada com essas composições. Já para as amostras puras e com 

concentrações acima de 1% podem perder essa efetividade. 

Outro fator, é que esses defeitos na rede atuam como centros de recombinação para 

elétrons e buracos fotoinduzidos, reduzindo assim expressivamente a atividade fotocatalítica, 

ou seja, aumenta-se a recombinação elétron-buraco existente entre a banda de valência e 

condução, diminuindo a eficiência da degradação do corante (EDE, 2015), (LIN, 2013), 

(RAHNAMAEIYAN, 2016). Portanto neste caso, o material com maior cristalinidade 

(ZnWO4 puro) foi o responsável pela maior fotodegradação.  

Uma possível solução para aumentar a eficiência fotocatalítica dos materiais dopados 

com európio e praseodímio pode ser a calcinação dos mesmos ou maiores tempos de 

processamento hidrotérmico, obtendo-se desta maneira uma maior ordem estrutural (EDE, 

2015).  Portanto, este seria um outro projeto de estudo para este trabalho. 

Assim, a maior atividade fotocatalítica foi observada para o ZnWO4 dopado com 0,5 e 

1,0% em mol de íons disprósio. Para estas composições, a resposta de degradação aumentou 

consideravelmente em relação ao material puro. Entretanto, com o aumento da concentração 

de Dy3+ (2% em mol) verificou-se uma diminuição na atividade fotocatalítica. Este efeito 

pode ser explicado pela presença de diferentes morfologias (nanobastões e nanoesferas, Fig. 

30b-c) e interações superficiais com geração de efeitos sinérgicos, em relação à de 2% em 

mol que apresentou somente nanoesferas (Figura 30d), potencializando a atividade 

fotocatalítica nas amostras de menores concentrações de íons Dy3+ em relação a outras 

estudadas. 

Além disso, valores baixos de Egap tendem a uma maior recombinação de elétrons-

buracos, reduzindo a atividade fotocatalítica, pois diminui a estabilidade de sítios ativos que 

são responsáveis pela formação de radicais livres (DUTTA, 2018), (SHENGYAN, 2017). No 

entanto, valores muito altos de Egap dificultam a formação destes radicais livres através da 

excitação eletrônica da BV para a BC, uma vez que requer alta energia. Portanto, é importante 

um valor intermediário, tal como do ZnWO4: 0,5% em mol Dy, para ocorrer adequadamente a 

transição eletrônica e consequentemente ter estabilidade nos sítios ativos para a eficiência da 

degradação fotocatalítica (LU, 2017). 
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A partir disso, o tamanho de partícula, a área superficial dos materiais, bem como a 

natureza química, tamanho e carga dos dopantes, são fatores-chave que afetam as 

propriedades fotocatalíticas e determinam a eficiência dos catalisadores. 

 

5.7.1 Reuso dos fotocatalisadores 
 

Posteriormente aos testes de fotocatálises, os fotocatalisadores foram precipitados e 

reaproveitados em novos testes fotocatalíticos, com a finalidade de verificar a eficiência no 

reuso destes materiais como catalisadores para a descoloração da Rh6G (com a redução 

proporcional na concentração do corante em relação à quantidade de catalisador 

reaproveitado), sob irradiação UV por 2 horas. Na Figura 41a-f são apresentados os resultados 

das atividades fotocatalíticas a partir do reuso do ZnWO4 dopado com terras raras.  
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Figura 41. Degradação fotocatalítica do corante Rodamina 6G através do reuso dos 

fotocatalisadores. a) catalisador ZnWO4: Eu; b) pseudo-primeira ordem para ZnWO4: Eu; c) 

catalisador ZnWO4: Dy; d) pseudo-primeira ordem para ZnWO4: Dy; e) catalisador ZnWO4: 

Pr; f) pseudo-primeira ordem para ZnWO4: Pr. 

 

Com base na Figura 41, verifica-se que a cinética de fotodegradação da Rh6G com a 

reutilização dos fotocatalisadores continuou sendo uma reação de pseudo-primeira ordem, 

dependente da concentração do corante (conforme a Equação 26), o que possibilitou os 

cálculos das constantes de velocidades (Tabela 11).  

A eficiência de descoloração da Rh6G através da reutilização dos fotocatalisadores, foi 

calculada com base na Equação 25 (mostrada anteriormente), e estes resultados são 

apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11. Degradação do corante Rodamina 6G através do reuso dos fotocatalisadores. 

 
 Material 

 

 
Degradação do 
Corante (%) 

 
Diminuição da 
Degradação no 

reuso (%) 

 
Constante de 
Velocidade  

(min-1) 
ZnWO4- puro 73,99 11,81 0,0108 

Dopante Európio 
ZnWO4- 0,5% Eu3+ 56,32 7,15 0,0063 

ZnWO4- 1% Eu3+ 30,11 7,18 0,0027 

ZnWO4- 2% Eu3+ 20,55 1,97 0,0019 

Dopante Disprósio 
ZnWO4- 0,5% Dy3+ 94,48             0,64 0,0222 

ZnWO4- 1% Dy3+ 92,67 2,37 0,0209 

ZnWO4- 2% Dy3+ 79,99 4,59 0,0131 

Dopante Praseodímio 
ZnWO4- 0,5% Pr3+ 8,85 - 0,0008 

ZnWO4- 1% Pr3+ 32,09 - 0,0062 

ZnWO4- 2% Pr3+ 21,89 - 0,0015 

 

 

Comparando-se os resultados da Tabela 10 e 11, verifica-se que houve uma pequena 

diminuição na degradação do corante e na constante de velocidade da reação fotocatalítica a 

partir do reuso dos fotocatalisadores, sendo mais pronunciada para o ZnWO4 puro (11,81% de 

diminuição da degradação do corante Rh6G).  

Portanto, os materiais dopados mantiveram praticamente as mesmas porcentagens de 

degradação após os seus reusos na fotocatálise, o que demonstra a eficiência dos mesmos. 

Além disso, verifica-se que o ZnWO4 dopado com disprósio (0,5; 1 e 2% em mol) continuou 

sendo o fotocatalisador com maior degradação do corante Rh6G.  

Deste modo, quando comparado com outros catalisadores reportados na literatura 

(CHANG, 2018), (PERALTA, 2018), (RASHEED, 2017), (SILVA, 2016) verifica-se que 

foram obtidos resultados bastante promissores para a degradação da Rh6G com a utilização 

do ZnWO4: Dy3+ como fotocatalisador, obtendo-se uma maior degradação e com tempos 

reduzidos de fotocatálise.   
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6. CONCLUSÃO 

 

As técnicas de caracterização se mostraram úteis para a determinação das propriedades 

estruturais, morfológicas e ópticas do ZnWO4 puro e dopado com terras raras. A inserção e 

variação da concentração dos dopantes no tungstato de zinco possibilitou a obtenção de novos 

materiais, bem como a mudança na morfologia de nanobastões (ZnWO4 puro) para 

nanoesferas (dopagem). Consequentemente, a diminuição do tamanho dos cristalitos e a 

criação de níveis eletrônicos intermediários influenciaram no valor de Egap de todos os 

materiais estudados. Além disso, comparativamente à literatura, os materiais sintetizados 

foram obtidos por uma rota sintética simples, com redução de tempo e de temperatura, 

viabilizando as aplicações. 

Estes resultados viabilizaram o estudo das propriedades fotocatalíticas e 

fotoluminescentes destes materiais. A maior eficiência de fotodegradação da rodamina 6G 

(95,12% em 2h) foi encontrada para o ZnWO4: 0,5% em mol Dy3+. Este resultado é bastante 

promissor para o desenvolvimento de uma nova classe de fotocatalisadores para a degradação 

de compostos orgânicos, sendo superior a trabalhos presentes na literatura. Os resultados de 

fotocatálise reutilizando-se os catalisadores estão condizentes com os valores de degradação 

das atividades fotocatalíticas sem o reuso, em que houve uma pequena diminuição da 

degradação da Rh6G, que já era esperada, em decorrência da diminuição da massa recuperada 

do catalisador.  

A técnica de fotoluminescência se mostrou útil para a verificação da recombinação do 

elétron- buraco entre a BV e a BC, no qual a inserção dos dopantes európio, disprósio e 

praseodímio na rede cristalina elevou a fotoemissão, promovendo a formação de novos níveis 

intermediários dentro da banda gap da matriz. 

Portanto, neste trabalho, a presença dos dopantes terras raras na estrutura cristalina do 

ZnWO4 influencia diretamente no tamanho de suas partículas, bem como na natureza química, 

estrutura e morfologia deste material, resultando em novas propriedades que 

consequentemente levam a um grande potencial de aplicação em diversas áreas envolvendo a 

ciência dos materiais.  
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8. TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugestões para trabalhos futuros: 

 

 Testes elétricos: Mott- Schottky (ZnWO4: Pr3+), Fotocorrente transiente (ZnWO4: Pr3+ 

e ZnWO4: Dy3+) e voltametria cíclica para testes de eletrólise da água (ZnWO4: Pr3+ e 

ZnWO4: Dy3+). 

 Atividade fotocatalítica do ZnWO4 puro e dopado com terras raras com a utilização de 

outros corantes e resíduos. 

 Testes de atividade antimicrobiana para o ZnWO4 puro, dopado com terras raras e 

dopado com prata. 
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